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పి ల్ లిల్  ఇ ల్ ు లి 
అనగా  అనగా  చాలా  కాల్ం  క్రిత్ం  గ్రికు  దేశంలో  పాలిటో  అనే  ఒక  పెదద  గురువగారు  ఉండేవారు. 

చాలామ్మంద్  రాజుల్ూ,  చకరవరుతల్ూ  సైత్ం  ఆయన  జ్ఞానం  మ్ముందు  త్ల్వంచేవాళ్ళుళ.   ఖగోళ్ళ 
శాసతరం,  సామాజిక  శాసతరం,  రాజనీతి  శాసతరం,  త్త్వశాసతరం-  ఒకటేమ్ట,  అన్న  శాసాతరలోలినూ  ద్టటూ, 
ఆయన.  ఆయన మాట అంటే అకకడ రాజుగారిక్ వేదవాకుకలాగా ఉండేద్. 

బాగాతిన్, కూర్చన్ దీరఘంగా ఆలోచించి చాలా విల్ువెైన న్రణయాల్ు వెల్ువరిసూత ఉండేవాడాయన. 

భూసావమ్ముల్ూ, చినన చినన రాజుల్ూ ఆయన ఆలోచనల్న అమ్మల్ు పరచటమే త్పప, ఎదురు తిరిగ 
పరిశ్నంచటం అనేదే ఉండేద్ కాదు. 

ఆయనకు  ఒకసారి  ఒక  ఐడయా  వచిచంద్:  పరిపంచంలో  చాలా  అసమానత్ల్ు  ఉన్నై.   కొందరు 
ధన్కుల్ు,  కొందరు  పేదల్ు.   ధన్కుల్ు  వాళ్ళలి  పిల్లిల్న  చాలా  బాగానే  పెంచుత్ున్నరు.   వాళ్ళలికు 
దేశాభిమానమ్మూ,  న్ైతిక  విల్ువల్ూఅనీననేరుపత్ున్నరు.   కానీ,  పేదవాళ్ళుళ?  వాళ్ళలి  పిల్లిల్కు 
దేశపేరిమా  ఉండటేలిదు;  నీతి  న్యమాల్ూ  ఉండటేలిదు.   వాళ్ళలింతా  రోగషుటూల్ూ,  పోక్ర్ల్ూ 
అయిపోత్ున్నరు.  అందుకన్,  పిల్లిల్ందర్న రాజే  పెంచితే బాగుంటుంద్- అంటే రాజుగారు ఏరి 
కోరి  ఎంపిక  చేసిపెటటూన  మేధావి  వరగమే  అందరు  పిల్లిల్న  మ్మల్చే  బాధయత్  స్వకరిసుతందననమాట. 

ఈమేధావి  వరగంవాళ్ళుళ  దేశంలో  పుటటూన  పిల్లిల్ందర్న  వాళ్ళలి  త్ల్లిదండరిల్కు  దూరంగా,  రాజుగారు 
అపపటక  గొపపగా  న్రిముంచి  పెటటూన  కల్ల్  పరిపంచంలోక్  ఎత్ుతకెళ్ళపోతారు.   పిల్లిల్న  ఒకసారి  ఇటాలి 
కుటుంబాల్  పరిధిలోంచి  త్పిపంచేశాక,  వాళ్ళలికు  మ్మనం  ఏవి  కావాల్నుకుంటే  అవి 
నూరిపోయవచుచ;  వాళ్ళలిందరూ  గొపప  పౌరుల్య్యటులి  శ్కణన్వవచుచ.   పేదవాళ్ళుళ 
బాగుపడటంకోసం  ధన్కుల్ు  ఈమాత్రంతాయగంచెయయవల్సిందే-  త్మ్మ  పిల్లిల్న  రాజుగారి  బడక్ 
పంపించాల్సందే.   అకకడ  పిల్లిల్ందర్న  ఒకలాగా  చూసాతరు  కనుక,  వాళ్ళలిలో  తేడాల్ుండవ. 
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అందరూ కల్సి మానవ సమాజంకోసం శరిమ్సాతరు. 

అయితే రాజుగారు అటాలింట పన్ మొదల్ు పెటేటూసరిక్  ఏమై ఉంటుందో ఊహించుకోవటం సుల్భం. 

గందరగోళ్ళమైంద్!  పిల్లిల్ందరూ  కల్వరపడపోయారు;  ఎదురు  తిరిగారు,  త్ల్లిదండరిల్ు  గొడవ 
చేశారు; రాజయమ్మంతా అల్లికలోలిల్ం అయియంద్; అంతా జరిగాక గురువగారి నోరు మ్మూత్పడంద్. 

లోకం మ్మళ్ళ మామ్మూల్ుగా త్న దారిన త్ను నడవటం మొదల్ు పెటటూంద్. 

పిల్లిల్ు  మనైపు  బొమ్మముల్ు  కారు.   వాళ్ళలిన్  ఇషటూం  వచిచనటులి  మ్మల్చిపారెయయటం  వీల్వదు.   పరితి 
పిల్లివాడలోనూ,  పరితి  పాపలోనూ  త్నదైన  ఆత్ము  ఒకట  ఉంటుంద్.   స్వయమైన  ఆ  ఆత్ము  ఎద్గ 
కరమ్మం కూడాఒకట ఉంటుంద్.  చదువ నేరిపంచే వాతావరణం ఆ కరమాన్క్ దగగరగా ఉంటే, పిల్లిల్ు 
అందులో  ఇమ్డపోయి,  ఆ ధారలో  పరివహిసూత,  ఆ  ధారక  కొరిత్త  రంగుల్ు అదుదత్ూ,  సంతోషంగా 
ఎదుగుతారు.  అటాలి  ఎద్గన  పిల్లిలోలి  చెతై్నయం  ఉంటుంద్.   శాసతర  విజ్ఞాన  రంగాలోలి  గానీ, 

కృషియాంతిరిక రంగాలోలిగానీ, కళ్ళలోలి గానీ- తామ్ము దేన్న ఎంచుకుంటే ఆ రంగంలోక్ ఆ చెైత్న్యన్న 
జొపిపసాతరు వాళ్ళుళ.  అలా వాళ్ళుళ  ఎదుగుత్ూ, ఆయా రంగాల్న రాణింపజేసాతరు.  

ఈ భావనన్ ఇలా ఊరిక చెపపటం కాకుండా, 'ఇద్ న్జంగా కావాల్సందే' అన్ చేసి 
చూపించింద్,  మేరియా  మాంటసోర్.  ఇటల్  దేశాన్క్  చెంద్న  ఈ  డాకటూరమ్మము, 
పిల్లిల్న  'అరథం  చేసుకోవాల్'  అన్ నొక్క చెపిపన  గొపప మ్మన్షి.  జనవరి  తొమ్ముద్న 
ఆవిడ  మొదల్ుపెటటూన   'కాసా  ద  బాంబిన్'-  పిల్లిల్  ఇల్ులి,  ఈ   నూరు  పైె  చిల్ుకు 
సంవత్సరాలోలి చాలా పెదదదే అయియంద్.  ఆవిడకు, ఆవిడ కటటూన ఆ పొదరింటన్ 
మ్మరింత్ గుబాళ్ంపజేస్ందుకు పరియతినసుతనన వాళ్ళలికు అందరికీ నమ్మసాకరాల్ు. 

ఈ 2012 పిల్లిల్ందరికీ సంతోషాన్న, చెైత్నయ దీపితన్ అంద్ంచాల్న్ ఆకాంక్షిసూత,
కొత్తపల్లి బృందం.
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నీ తి  చ ం ద్ రిక వి గ రిహ ం-3 

జరిగన  కథ:  వెనక్క  తిరిగవచిచన  కొంగ  త్న  యాతారి విశేషాల్ు  వివరిసుతననద్  హంస  రాజుకు.  అకకడ  న్మ్మల్  
రాజయంలోన్ పక్షుల్ు దాన్తో పోటాలిట పెటుటూకున్నయి.. ఇక చదవండ నీతి చంద్రిక  27 వ భాగం...

మ్మూల్ం: కీ.శే.కందుకూరి వీరేశల్ంగం సరళ్కరణ:ఘడయారం వేంకట న్రాయణ శరము 

పక్షుల్ు  త్మ్మ  తిటలిను  కొనసాగంచాయి- 

"ఓర్!  సావమ్దోరిహ!  తినన  ఇంటవాసాల్ు 
లెకకపెటటూనటులి , మా దేశంలో  తిరుగుత్ూ  మా 
రాజులోనే   త్పుపల్ు  ఎంచుత్ున్నవే?! 

అందుకుగాను  న్నున  త్కణం  చంపేయచుచ. 

పాప!  నీపటలి   కొంచెం   కూడా   దయ 
చూపించనవసరంలేదు.  తిన్  కూర్చన్, 

ఉబుసుపోక,  నోట  తీట  కొదీద   ఇంత్వరకు 
తెచుచకున్నవ.  చేసుకునన  పాపాన్న 
అనుభవించక త్పపదు.

ఇపుపడ  ఎటాలిగెైన్   నీ  పారిణాల్ు  తీయకుండా 
వదల్ం,  ఒకక  న్మ్ముషం   తొందరపడ  కుండా 
న్ల్ు-  నువెవన్న   కషాటూల్ు  ఎదుర్కంటావో   నీక 
తెల్ుసుతంద్"  అంటూ   ఎగరి,  ఆ  పక్షుల్నీన 

4



కొత్తపల్లి - జనవరి 2012

వల్లిమాల్న   కోపంతో   ఒళ్ళులి  మ్మరచిపోయి, 

గోళ్ళలితో రకుకత్ూ,  మ్ముకుకల్తో  పొడసూత  , 
రెకకల్తో  చరుసూత  ననున  నొపిపంచాయి. 

అటుపైెన  అవనీన  అన్నయి-  "మీ  రాజ  హంస 
చాలా  మత్తన్ద్.  అటాలింట  వాడక్ 
రాజ్యధికారం,  పూజనీయత్   ఎకకడద్? 

ఎపుపడూ   కమ్సూత   పోయ్   రాజును   చూసి, 

పన్వాళ్ళులి బెదరటం  మానేసి  ఎగతాళ్  చేసాతరు. 

కమాగుణానీన,  కోపంతో   కూడన   సిధిరతావన్న 
సందరాభానుసారంగా    పరియోగంచటం 
రాజధరముం.  అటాలింట  రాజే   పరిజల్కు 
ఇషటూమౌతాడ. 

ఎపుపడూ  కోపగంచుకోవటం  కూడా  మ్మంచిద్ 
కాదు.  అటాలి  కోపగంచుకొనే   రాజును   పరిజల్ు 
అతి కూరిరున్గా  భావిసాతరు. వాడ  సాంగతాయన్న 
పామ్ముతో  చెల్మ్లాగా  విడచి పెడతారు. 

కాబటటూ   రాజననవాడ   అవసరాన్నబటటూ 
కమాగుణాన్న,  కాఠిన్యనీన,  రెండంటనీ   కన 
బరచాల్.  శౌరయం,  శాంత్ం  మొదలైెన 
గుణాల్న్నటతోట,  తేన్టగల్తో   కూడకునన 
తేన్పటుటూ  మాద్రి;  ఒక  వెపైు  కద్ల్ంచేందుకు 

భయంగొలేపటుటూ,  మ్మర్కవెైపున   చేరేందుకు 
ఇషటూంగొలేపటులి   ఉండాల్   రాజు  ఎపపటకీ. 

మత్తగా   ఉండేవాడ  చేతిలో   ఉనన   డబుబునే 
దక్కంచుకోలేడే,  ఇంక   పరిజల్న   పరిపాల్ంచి, 

రాజయభారాన్న ఎటాలి మయగల్ుగతాడ? 

నీళ్ళలిలో  పడ  ఉండే  మత్తట  తెల్లిపిటటూన్, 'రాజు ' 
అననపేరుక్   అరుహుడ?!  ఆ  పేరు   మస్వాడ 
ఎంత్  గొపపగా   ఉండాల్!!  అటాలింట 
బల్హనుడక్   పాదస్వకుడవే,  నువవ?! 

నువెవన్న  భాగాయల్ు  అనుభవించావన్,ఇపుపడ 
గొపప  మేల్ుకోరే  వాడలాగా   మాకు  ఈ 
పెడబుదుధిల్ు  నేరిపంచాల్న్ వచాచవ? 

లోకంలో   ఎవరెైన్   బల్ం   ఉననవాడ   దగగర 
చేరతారు  గానీ,  బల్హనుడన్   దగగరిక్   కూడా 
రాన్వవరే!  ఎపుపడైన్   ఆశరియించాల్సవస్త 
పండలితో  న్ండ   గొపపగా   నీడన్చేచ   మ్మహ 
వృక్షానేన   ఆశరియించాల్  గానీ,  ఎండన 
మరిడను  పటుటూకొన్  వేరిళ్లిడతారా? ఖరము కొదీద 
పండలి  దొరకకపోతే  పోన్యియ,  దాన్ నీడన్ైతే 
ఎవవడూ   పకుకపోలేడ   గదా!   సింహం 
అనుగరిహం   ల్భిస్త   మేక   కూడా   అడవిలో 
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న్రభాయంగా  ఇషటూం  వచిచనటులి  తిరుగుత్ుంద్-

తెల్దా?  అటాలి   శౌరయవంత్ుల్ను   చేరిన   చినన 
పారిణుల్కు   కూడా  గౌరవం  అబుబుత్ుంద్. 

సవయంగా   పరితిపాత్ురిల్ు   కాన్వాళ్ళులి    కూడా 
సరవ   జగత్ుతకూ   గౌరవనీయులైె   పోయి 
కూరుచంటారు.  ఇంక సవయంగా   గొపపదనం 
ఉనన  వాళ్ళలి  గురించి  ఏమ్మన్  చెపాపల్?  

నీచుడన్   ఎపుపడూ   స్వించకూడదు.  అటాలి 
చేరితే   వారిపైె   మ్ముందు  ఉనన   పాట   గౌరవం 
కూడా   పోత్ుంద్.  కల్ులి   తారిగనవాడ   చేతిలో 
ఉనన   పాల్కుండన్   కూడా   జన్ల్ు 
'కల్ులిమ్ముంత్'   అనే   అంటారు.   నీచుల్న 
స్వించటాన్న  మ్ంచిన  కుకక  బరత్ుకు  వేరే  ఏదీ  
లేదు.  నీచస్వలో  పడడు    శరిమ్మ   యావత్ూత 
న్షఫల్మే  అవత్ుంద్. 

అంతేకాదు,   దాన్  వల్లి  మ్మనసులోన్   కోరిక 
ఏమాత్రం   ఈడేరదు.  హనులైెన   వాళ్ళలిను 
ఆశరియించుకొన్  ఉంటే  కొన్న  ఆపదల్ు కూడా 
ఎదురవతాయి.  అటాలింటవాళ్ళలి   బరత్ుకులో 
దు:ఖమే   త్పప,  సుఖం   ఏన్టకీ  రాదు. 

ఎపుపడైన్   త్పిప  జ్రి,  అనుకునన  కోరికల్ు 

ఏవెైన్   న్రవేరినపపటకీ,  అవి   న్ల్ువవ, 

త్కుకవ  నీళ్ళులినన   చెరువలో   చేరిన   చేపలాగా, 

నీచుడన్   చేరినవాడ   కూడా   ఆ  నీచుడతో 
పాటే   నశ్సాతడ.  అటాలి   నశ్ంచే   మ్ముందు 
కూడా  సుఖాలేవీ  ఒనగూరవ.  ఖడగమ్మృగాన్క్ 
ఎదురయినటులి   వాన్క్   అడగడగున్ 
గండాలే  ఎదురవతాయి. 

అటాలింట   నీచుల్తో   కణకాల్మైన్   కల్సి 
ఉండరాదు;  న్ల్చి   మాటాలిడరాదు; 

మ్మంచివాళ్ళలితో  సహవాసం  వల్లి కోరికల్నీన  ఎటాలి 
ఈడేరుతాయో,  అటాలిగ  చెడడువాళ్ళలి   సహచరయం 
వల్లి  సకల్   కషాటూల్ూ  వచిచ   చుటుటూకుంటాయి. 

పాత్ర  ఆకారాన్న   న్యియ   ధరించినటులి, 
ఆధారం   కొదీద   అధారపడేద్  ఉంటుంద్. 

అదదంలో   పెదద  ఏనుగు   కూడా   చిననదై 
కనబడడుటులి,   త్కుకవ  వాళ్ళలిను 
ఆశరియించుకొన్   ఉనన   సమ్మరుధిడ   కూడా 
త్కుకవ వాడగానే  కనబడతాడ. 

అందువల్లి   త్కుకవ   వాళ్ళలిను   స్వించటంలో 
ఆవగంజంత్   మేల్ు   కూడా   జరగదు.  పొటటూ 
కూట  కోసం   అలాగ   త్కుకవ   వాళ్ళలి   కాళ్ళులి 
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పటుటూకొన్   కషటూజీవనం   సాగంచేకంటే   మానం, 

మ్మరాయద  ఉనన వాడ  న్శచల్ చిత్తంతో  అడవిలో 
ఉండ   ఆకుల్ు అల్మ్ముల్ు  తింటూ  సుఖంగా 
కాల్ం  గడపటం   ఎంతో  మేల్ు.  లేదా, 

గొపపవాడవరికెనై్   పాదదాసుల్మ్మన్   పేరు 
పెటుటూకొన్,  గౌరవాన్క్   భంగం   కల్ుగకుండా 
బరత్కటం  అంత్కంటే  ఉత్తమ్మం. 

అంతేకాదు, లోకంలో  ఎవరెైన్  రాజున్ 
ఆశరియించుకొన్  ఉండేద్  ఎందుకు? 'త్మ్మకు 
ఏన్డైన్   కషటూకాల్ం  వచిచనపుపడ   అత్ను 
త్మ్మను   ఏదో   ఒక   విధంగా   కాపాడతాడ' 

అనే  గదా!?  అటాలింట   రకణ  ఆ  రాజువల్లి 

ల్భించక  పోతే,  ఇక   వాడవల్లి   పరియోజనం 
ఏమ్ముంద్? 

అటాలింట   రాజు   లేకపోతే   ఏదో   ఒక  రకంగా, 

చివరిక్  మసం  చేసూత   అయిన్-   హయిగా 
బరత్ుకవచుచ.  ఇద్   వరకు   కుందేళ్ళులి   అలాగ 
కదా,  కోరికల్న్నటనీ   తీరుచకొన్   సుఖంగా 
బరతిక్ంద్? ఆ కథ  చెబుతామ్ము, విను- 

కు ం దే ళ్ళ ు లి-ఏ న ు గ ు  ల్  క థ
గత్ంలో   ఒకసారి   తీవరిమనై    కరువొకట 
వచిచంద్.  వానల్ు   లేకపోవటం   వల్లి 
అడవిలోన్   చెరువల్ు,  గుంత్ల్ు  అనీన 
పూరితగా  ఎండపోయాయి.  

అపుపడా   అడవిలోన్   ఏనుగుల్ు   అన్న 
బాధల్నూ   అనుభవించి,  చివరిక్  ఒకన్డ 
త్మ్మ  గుంపుకు  రాజయిన  పెదద ఏనుగు  దగగరిక్ 
పోయి   దీనంగా    "సావమీ!  ఏమ్మన్ 
చెపపమ్మంటారు?  ఈ   దాపుల్లో   మేం 
ఎల్లిపుపడూ   సానన్ల్ు   చేసి   నీళ్ళులి   తారిగ   పెదద 
చెరువలో   కూడా  ఈ  ఏడాద్   కరువ  వల్లి 
కవల్ం   కొంచెం   బురద  మాత్రమే   మ్గల్ 
ఉననద్.   ఇక   చినన   చెరువల్   సంగతి 
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త్ల్చేటటేలి   లేదు.  త్మ్మరి   పాదాల్ను 
స్వించుకుంటూ   ఎపపటకీ  అలాగ   సుఖంగా 
ఉండపోతాం  అనుకున్నం;   కానీ   మా 
దురదృషటూం   కరువ  రూపంలో   పడసుతంటే, 

దాన్క్   బల్య్యకాల్ం   సంపారిపితంచింద్. 

ఇటాలింట  చెడడుకాల్ం  వసుతందన్  కల్లో కూడా 
అనుకోలేదు.  ఎపుపడ   ఏమత్ుందో   ఎవరు 
కనుకోకగల్రు, కాల్ంత్పప? 

ఈ  కాల్ం  లాంటద్   వేరేదేదీ   లేదుగదా! 

మేమ్మంతా   త్మ్మరి   మీద   ఆధారపడ 
జీవిచేవాళ్ళలిం.  ఈ   ఆపతాకల్ంలో   మా 
దపిపకను  దూరం  చేసి,  మా  కషాటూల్ను 
దాటంచి,  ఆవల్  తీరం    చేరేచందుకు   త్మ్మరి 
పాదాలే త్పప మాకు వేరే దారి  ఏదీ కనబడటం 
లేదు.  మా  కషాటూల్ను విననవించుకొన్,  త్మ్మరి 
దయను అరిథంచటం కోసం  వచాచమ్ము. త్వరగా 
దీన్క్   ఒక   పరిషాకరాన్న   కనుగొనవల్సింద్ 
పరిభూ!  వేరే   దారి   లేదు,  మ్మమ్మముల్న    ఇక 
మ్ముంచిన్,  తేల్చన్   త్మ్మరిదే  భారం" 

అన్నయి. 

అద్  విన్   ఆ  ఏనుగుల్   న్యకుడ  మ్మనసుస 

చాలా   పరిత్పించింద్.  అద్  కొంత్స్పు 
ఆలోచిసూత   ఊరిక  ఉండపోయింద్.  త్రావత్ 
అద్  వేగంగా  నడచే   ఏనుగు నొకదాన్న   పిల్చి, 

"నువవ   ఇపుపడే  ,  వేగంగా   పోయి   వెత్ుకు. 

ఇకకడక్   దగగరలో   ఎకకడైన్   మ్మంచినీళ్ళలితో 
న్ండన   సరసుస   వేరేదేదైన్   ఉననదేమ 
చూడ.   ఇకకడే   ఉననటులి   తిరిగ  రావాల్. 

సోమ్మరిత్నంతో   సరిగాగ   వెత్కకుండానే   తిరిగ 
వచేచవ, జ్గరిత్త" అన్  పంపించిందద్. 

ఆ ఏనుగు  కూడా  వినయంతోట, ఇషటూంతోట, 

భయంతోట   త్మ్మ  న్యకుడ    ఆజఞాను 
శ్రసావహించి,  ఆ  కణానేన   బయల్ుదేరి 
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అమ్త్   వేగంతో   పోయి  వెత్కటం 
మొదల్ుపెటటూంద్.  అటాలి   అడవి  అంతా 
వెత్ుకుత్ునన   ఆ  ఏనుగుకు   ఒక   పెదద 
మ్మంచినీట   చెరువ   కనబడగానే,  దాన్ 
సంతోషాన్క్  హదుదల్ు  లేనటలియింద్. 

పరుగు  పరుగున  వెనక్క  తిరిగ వచిచ అద్  త్మ్మ 
న్యకుడక్   ఆ   సంగతి   విననవించింద్. 

"పరిభూ!  త్మ్మరి  యీ   స్వకుడ   పరియత్నం 

సఫల్మైంద్.  అడవి  మ్మధయలో   తియయన్ 
మ్మంచినీళ్ళలితో  న్ండన సరస్సకట  కనబడంద్. 

ఇక   త్మ్మ  యీ   దాసుల్ు  అందరి  తోట 
విచేచయటమే    త్రువాయి.  అకకడ   మ్మన 
వారందరూ  త్ృపితగా  కడపున్ండా   నీరు  తారిగ 
వచుచను" అననద్. 

దాన్క్  ఆ ఏనుగుల్  న్యకుడ  కూడా  చాలా 
సంతోషపడడుద్.  వారత  తెచిచన   ఆ  ఏనుగును 
అభినంద్ంచి,  అద్   త్న   సహచరుల్నందరినీ 
వెంటబెటుటూకొన్    గబగబా  ఆ  మ్మడగు దగగరిక్ 
పోయింద్.  నీటన్  చూడగానే  ఏనుగుల్నీన 
పొంగపోయి,  ఆ  నీటలోక్   దూక్,  కడపు 
న్ండగా   నీళ్ళులి  తారిగ,  మడ  లోత్ు  ఉనన    ఆ 
నీళ్ళలిలో   మ్మున్గ,  తేల్,  ఓల్లాడటం 
మొదల్ుపెటాటూయి.  

(..త్రువాత్ద్ మ్మళ్ళ..) 
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ఎల్ుగు బంటలి  బొచుచ అంత్  దుబబుగా  ఎందుకుంటుంద్?

అడవిలో   వాటక్  హెయిరకట్    చేస్వాళ్ళులి    ఎవరూ   ఉండరు  కదా, అందుకన్.

తికక పరిశన
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అ న న-త్ మ్మ ు ము డ  
రచన:కె.కీరిత, 8 వత్రగతి,అభాయసవిదాయల్యం, విజయవాడ. 

అనగనగా  అనంత్పురంలో  రాజ్రావ  అనే 
రెైత్ు  ఉండేవాడ.   అత్న్క్  ఇదదరు 
కొడకుల్ు.  పెదదవాడ అననయయ, చిననవాడ 
చిననయయ.  రాజ్రావకు  పెదదగా  ఆసుతలేమీ 
లేవ.   'త్మ్మ  త్రావత్  పిల్లిల్ు  ఎలా 
బరత్ుకుతారు?'  అన్  రాజ్రావ  భారయ 
ఆందోళ్ళన  పడత్ూ  ఉండేద్.   అయితే 
'పిల్లిల్దదరూ  తెల్వెైనవాళ్ళ.  ఎటాలిగో  వాళ్ళలి  పొటటూ 
వాళ్ళుళ  పోసుకొన్  బరత్ుకుతారులే'  అన్ 

నచచజెబుత్ుండేవాడ రాజ్రావ. 

ఒక  రోజున  అత్ను  పిల్లిల్దదరినీ  పిల్చ 
"న్యన్,  మాకు   ఓపిక   ఉననంత్  కాల్ం 
మ్మ్మముల్న   పెంచాం. ఇక మా వల్లి  కాదు. మీరు 
ఎలాగెైన్  కషటూపడ,  నీతిగా     బరత్కండ.  ఇద్గో 
మ్మన  ఆసతంతా  ఈ  ఒకక  ఆవే.  దీన్న  తీసుకొన్ 
వెళ్ళలిండ  మీరు.  ఎలా  బరత్ుకుకంటారో 
బరత్ుకోకండ.  ఒక  సంవత్సరం  పాటు  మీక్ద్ 
పర్క   అనుకోండ.  స్ంత్గా  జీవించటం  మ్మర్ 
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కషటూమ్మన్పిస్త వెనక్క తిరిగ వచెచయయండ. మ్మళ్ళ 
అందరం ఆలోచిదాదం" అన్ చెపిప పంపాడ. 

"సరేలే  న్న్న!  మేం  కూడా 
పెదదవాళ్ళలిమ్మయాయం,  మా  కాళ్ళలిమీద  మేమ్ము 
న్ల్బడ  చూపిసాతం"  అన్  ఆవను  తీసుకొన్ 
బయల్ుదేరారు ఇదదరూ.  

అటాలి  ఇదదరూ  నడసూత  పోత్ూ  ఉంటే  రెండ 
దారుల్  కూడల్  ఒకట  వచిచంద్.  అనన 
అన్నడ  "త్మ్ముముడూ,  మ్మన  దగగరుననద్  ఈ 
ఒకక  ఆవే.  దీన్న  అమ్ముతే  డబుబుల్ువసాతయి, 

వాటన్  మ్మనం  ఇదదరం  పంచుకోవచుచ.  కానీ 
డబుబుల్ు  ఖరుచ  అయిపోవచుచ.  ఆ  త్రావత్ 
మ్మనకు  మ్మన  ఆవూ  దకకదు.  అందుకన్ 
నువవ  ఈఆవను  తీసుకొన్  ఇటువెైపు  వెళ్ళుళ. 
నీకు  నచిచన  ఊళ్ళ  దీన్న  పెటుటూకొన్  బరత్ుకు. 

ఆవన్  నమ్ము  చెడనవాడ  లేడ.  నువవ 
జీవిత్ంలో  పైెక్  వసాతవ.  నేను  రెండో  దారిలో 
వెళ్తను.  న్  తెల్వితేటల్న  ఉపయోగంచి 
బరత్ుకుతాను. ఒక సంవత్సరం త్రావత్ మ్మనం 
మ్మళ్ళ  కల్ుదాదం.  అపపటక్  ఎవరు  ఎలా 
ఉంటారో చూదాదం" అన్. 

త్మ్ముముడక్  అద్  నచచలేదుకానీ,  అనన  గటటూగా 
చెబితే కాదనలేక, 'సరే' అన్నడ. 

త్మ్ముముడ  ఆవన్  తీసుకొన్  వెళ్ళ  త్నకు 
ఎదురెైన మొదట ఊళ్లి చేరుకున్నడ.  ఆవ 
పాల్ు  పోసి,  ఆ  వచిచన  డబుబుతో  జీవించటం 
మొదల్ు  పెటాటూడ.  కొంత్కాల్ం  జీవిత్ం 
బాగానే గడచింద్, కానీ అకసాముత్ుతగా ఆ ఆవక్ 
ఏదో  తెల్న్  జబుబు  చేసి  చచిచపోయింద్. 

చిననవాడ   చాలా   బాధపడాడుడ-  కానీ 
చేస్దేమ్ముననద్?  ఆ   ఆవన్    అడవిలోక్ 
తీసుకెళ్ళ,  దాన్న  కోసి,  చరామున్న  ఒల్చి, 

ఎండేందుకన్  దాన్న   ఒక  చెటుటూ  మీద  పరచి 
పెటాటూడ . ఇలా ఒక వారం గడచింద్. ఆ చరముం 
బాగా ఎండ ఉంద్. 

ఆరోజు  అమావాసయ.  చిమ్మము  చీకటోలి  కొందరు 
దొంగల్ు  అదే  చెటుటూ  క్రింద్క్  చేరుకున్నరు. 

అందరూ తామ్ము తెచిచన బంగారు న్ణాల్ను, 

నగల్ను  అకకడ  పరచి  పంచుకోవటంలో 
మ్మున్గారు.  అంత్లో  సననగా  వాన 
మొదలైెంద్.  టప  టప  రాలే  చినుకుల్ు  చెటుటూ 
మీదునన  చరముం   మీద  పడటం  మొదల్ు 
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పెటాటూయి.  తోల్ు  ఎండ  ఉననద్  కదా,  ఒకోక 
చినుకూ  పడడుపుపడ  'ఢం!ఢం!"  అన్  శబదం 
చేసుతననద్.  ఆ  శబాదన్క్  దొంగల్ు  బెద్రి 
పోయారు.  చెటుటూ  మీద  ఎవరో  కూరుచన్నరు 
అనుకున్నరు.  వాళ్ళుళ  ఊళ్ళ  వాళ్ళళన్ 
పిల్చేందుకు  పైెనుండ  డపుప  వాయిసుతన్నరు 
అనుకున్నరు.  త్మ్మ  సంపాదనను  అంతా 
అకకడే  విడచేసి  ఎటువాళ్ళుళ  అటు 
పరుగెతాతరు!

ఉదయం  త్మ్ముముడ  తోల్ుకోసం  అడవిక్  వెళ్ళ 
చూస్త  ఏమ్ముంద్?  చెటుటూ  క్రింద  కుపపల్ు 
కుపపల్ుగా  బంగారం!  త్మ్ముముడ  దాన్నంతా 
ఎత్ుతకొన్  ఇంటక్  వచాచడ.  న్ల్ుగు  ఆవల్ు 
కొన్నడ.  మ్మళ్ళ పాల్వాయపారం మొదల్ు పెటటూ 
వృద్ధిలోక్ వచేచసాడ. 

ఇక  రెండో  దారిన  వెళ్ళుతనన   పెదదవాడక్   దారిలో 
ఏడసూత  పోత్ునన  చినన  పిల్లివాడొకడ 
ఎదురయాయడ.  అటువెైపు  దగగరోలి  జన్ల్ు 
ఉండే పరిదేశాలే ఏమీ లేవ- వీడ ఎకకడనుండ 
వసుతన్నడా, అన్ ఆ పిల్లివాడన్ పల్కరించాడ 
అనన.  వాడ  ఎవరో  గొపపవాళ్ళళ  పిల్లిడే;  దారి 

త్పాపడ.  అనన వాడన్ బుజజగంచి, త్న వెంట 
మ్ముందుకు  తీసుకెళ్ళడ.  అకకడ  వాడక్ 
తినేందుకు ఏవో చినన చినన వసుతవల్ు కొన్పెటటూ, 
వాడ త్ల్లిదండరిలెవరా అన్ ఆలోచించాడ. 

అంత్లో వాడకొక పెదద బటటూల్ దుకాణం 
కనబడంద్.  అనన  అకకడక్  వెళ్ళ  "అయాయ! 
నేను  మీ  దుకాణంలో  బటటూల్న  తీసుకెళ్ళ  చినన 
దుకాణాలోలి అమ్ము  పెడతాను.  అందుకు  గాను 
న్కు  మీకు  తోచినంత్  మొత్తం  ఇదుదరు" 

అన్నడ  ఆ  దుకాణపు  యజమాన్తో. 

"ఇసాతం, కానీ న్నున ఎటాలి నమేముద్?" అన్నడ 
దుకాణపు  యజమాన్. 
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అనన  అపుపడ  త్నవెంట  ఉనన  పిల్లివాడన్ 
చూపించి  వాడ  త్నకు  ఎలా  దొరిక్ందీ 
చెపాపడ  దుకాణపు  ఆయనకు-  "అయాయ! 
మీరు  న్కు  ఈ  ఒకకసారికీ  అవకాశం  ఇచిచ 
చూడండ.  నేను  దుకాణాలోలి  సరుకు 
అమ్మముటంతోబాటు ఈ బాబు త్ల్లిదండరిలెవరో 
కూడా  విచారించి  వసాతను.  ననున  నమ్మముండ. 

అంత్వరకూఈ  పిల్లివాడన్  కూడా   మీ 
దుకాణంలోనే    ఉండన్వవండ"  అన్ 
బరతిమాలాడ. 

దుకాణపు  యజమాన్  పిల్లివాడ  మొఖం 
ఒకసారి  చూసి,  సరే  అన్నడ.  అననయయ 
దుకాణంలో  త్నక్  నచిచన  చీరల్ు  కొన్న 
తీసుకొన్,  వాటన్  వేరు  వేరు  చినన  దుకాణాలోలి 
అమ్ముముకొన్  వచాచడ.  ఆ  కరమ్మంలోనే  అత్న్క్ 
పిల్లివాడ  త్ల్లిదండరిల్ూ  ఎదురయాయరు!  ఆ 
పిల్లివాడ   న్నన  కూడా  బటటూల్  వాయపారే,  ఏదో 
తిరున్ళ్ళలికెళ్ళ  వెనక్క  వసుతండగా  పిల్లివాడ 
త్పిపపోయాడ.  ఇద్  జరిగనపపటనుండ 
పిల్లివాడ  త్ల్లి   ఏకధాటగా  ఏడసుతననద్!  ఆ 
వాయపారి  వెంటనే   అననయయ  వెంట  వచాచడ. 

త్మ్మ  పిల్లివాడ  భదరంగా  ఉండటం  చూసి 
అత్న్న  చాలా  మచుచకున్నడ.  అత్న్క్ 
బటటూల్మ్మముటంలో  చాకచకయం  ఉననదన్  కన్పెటటూ, 
అత్న్న  త్నవెంట  తీసుకెళ్ళ  త్న  దుకాణంలో 
పన్ కూడా  ఇచాచడ! 

అలా నమ్మముకంగా పన్క్ కుదురుకునన అననయయ 
త్న  తెల్వితేటల్తో  యజమాన్క్  మ్మంచి 
సల్హల్న్సూత  అత్న్  వాయపారాన్న  చాలా 
వృద్ధిలోక్  తెచాచడ.  ఒక  సంవత్సర  కాల్ంలో 
వాళ్ళలి  దుకాణం  పెదదదైపోయింద్.  అత్న్  పటలి 
కృత్జఞాత్తో  యజమాన్  ఆ  వాయపారంలో 
అత్న్కీ ఒక వాటా ఇచాచడ! 

సంవత్సరం  పూరతయ్య  సమ్మయాన్క్  అనన, 
త్మ్ముముడ  ఇదదరూ  ఊరు  చేరుకున్నరు. 

వాళ్ళుళ  జీవిత్ంలో  న్ల్దొకుకకున్నరన్   చూసి 
త్ల్లి,త్ండరి   ఎంత్గానో  సంతోష  పడాడురు. 

"చూశావా!  'పిల్లిల్ు  ఎలా  న్గుగకొసాతరు'  అన్ 
కంగారు  పడాడువ.  వాళ్ళలి  రెకకల్  బల్ం  మీద 
వాళ్ళుళ ఎంత్ బాగా బరత్ుకుత్ున్నరో చూడ!" 

అన్నడ రాజ్రావ భారయతో.
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క ల్ సి  చ ద వ ం డ  
రచన: ఆర.పరిగతి, 9 వత్రగతి, జిలాలి పరిషత్ మాధయమ్క పాఠశాల్, వెంకటంపల్లి, అనంత్పురం జిలాలి. 

జింకల్వంక అనే  ఊళ్లి  గ్త్, రాధ  అనే  పిల్లిల్ు 
తొమ్ముదవత్రగతి చదువత్ున్నరు. గ్త్కమ 
లెకకల్ు  బాగా  వచుచ;  ఇంగ్లిషు  అంత్  బాగా 
రాదు.  రాధకమ   ఇంగ్లిష్    బాగా  వచుచ; 

లెకకల్ు  బాగా  రావ.  అయితేనేమ్,  ఇదదరూ 
మ్మంచి స్నహిత్ుల్ు కదా! గ్త్  రాధకు  లెకకల్ు 
నేరేపద్.  రాధ   గ్త్కు   ఇంగ్లిష్   నేరేపద్.  ఇలా 
ఒకరి  దగగర  ఒకరు  నేరుచకోవాల్ంటే  కల్సి 
చదువకోవాల్కదా?  అందుకన్  వాళ్ళదదరూ 

ఒక  రోజు  గ్త్ వాళ్ళంట దగగర, ఒక రోజు  రాధ 
వాళ్ళంట దగగర  కూర్చన్  చదువకునేవాళ్ళుళ. 
అటాలి   కల్సి  మల్సి   చదువకుంటూ   బళ్ళ 
'భలే  పిల్లిల్ు,  బాగా  చదువతారు'  అన్  పేరు 
తెచుచకున్నరు ఇదదరూ. 

ఒకసారి  మ్మూడ  న్ల్ల్  పర్కల్ు  మొదల్-

యాయయి.  పిల్లిల్ంతా   బాగా   చద్వారు. 

పర్కల్ు  చకకగా  రాసుతన్నరు.  చివరి   పర్క 
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రోజున  గ్త్  బయటక్  వచేచసరిక్  త్న  కోసం 
ఎదురు  చూసుతన్నడ  వాళ్ళళ  న్నన- 
"అననయయ    వచాచడ-నీకోసమే  ఎదురు 
చూసుతన్నడ,  రా!"  అన్  చెపిప   తొందరగా 
తీసుకెళ్లిడ.  

ఆ  సంగతి  రాధకు  ఏం  తెల్ుసు?  ఎపపట 
మాద్రే   పర్క   అయిపోగానే   గ్త్  కోసం 
న్ల్బడంద్.  ఎంత్స్పు న్ల్బడాడు గ్త్ రాలేదు! 

చివరిక్  ఎవరో  చెపపగా  తెల్సింద్-  గ్త్ 
మ్ముందుగానే వెళ్లిపోయిందన్.  

రాధకు చాలా  కోపం  వచిచంద్. "ఒకక మాట 
కూడా  చెపపకుండా  ననున   వద్లేసి 

వెళ్లిపోయింద్  చూడ!  నేను  ఇక  ఎపపటకీ 
త్నతో   మాటాలిడను"  అనుకుననద్. 

మామ్మూల్ుగాన్ైతే   ఆ  రోజుసాయంత్రం 
చదువకోవడాన్క్   గ్త్  వాళ్ళళ  ఇంటక్   వెళ్ళల్ 
త్ను.  కానీ  పంత్ం  పటటూన  రాధ   వెళ్ళళనేలేదు. 

మ్మరున్డ  గ్త్ వచిచంద్  రాధ  వాళ్ళంటక్. ఆ 
పాప  ఎంత్   మాటాలిడంచిన్   చాలా 
స్పటవరకూ  రాధ  బదుల్వవలేదు.  చివరిక్ 
అననద్  కరకుగా- "నువవ   న్  స్నహిత్ురాల్వి 
కాదు.   న్కు  లెకకల్ు  రావన్  నీకు  అల్ుసు 
కదూ?!  నువేవన్,  న్కు  లెకకల్ు  నేరేపద్? 

నేను   మా   అననయయను  అడగ 
చెపిపంచుకుంటాను" అన్. 

గ్త్కు కూడా  కోపం వచేచసింద్: "ఓహ! నేను 
కూడా  ఇంగ్లిషు   మా  అననయయతో 
చెపిపంచుకోగల్ను.  నువేవన్  ఏంట,  న్కు 
ఇంగ్లిషు  నేరపగల్గద్?!"  అంటూ  గబుకుకన 
లేచి ఇంటక్  వెళ్లిపోయింద్. 

అటుపైెన  దసరా  సల్వలోలి  అంతా  వాళ్ళదదరూ 
ఒకరి  మ్ముఖం  ఒకరు చూడనేలేదు.  సల్వల్ు 
అయిపోయి  బళ్ళుళ  తెరిచాక   రాధ,  గ్త్ 
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విడవిడగా  బడక్  పోసాగారు.  ఎవరిపాటక్ 
వాళ్ళుళ   చదువకున్నరు.  మ్మరో  మ్మూడ 
న్ల్ల్ు  ఇటేటూ  గడచిపోయాయి.  ఆరున్ల్ల్ 
పర్కల్ు జరిగాయి. 

వాటలో రాధ, గ్త్ల్కు  అందరికంటే  త్కుకవ 
మారుకల్ు  వచాచయి! 

"ఇదదరం   కల్సి  చదువకుననపుపడ  ఎంత్ 
మ్మంచి  మారుకల్ు   తెచుచకున్నమ  కదా!? 

ఇపుపడ  చూడ  ఎలా  జరిగందో!  నేసాతల్తో 
కల్సి  చదువకుంటే  సంతోషంగా  ఉంటుంద్. 

ఒకరి  సందేహల్ను  మ్మర్కరు  తీరుసాతరు- 

అటాలి  అందరికీ  మేల్ు  జరుగుత్ుంద్" 

అన్పించింద్ ఇదదరికీ. 

రాధ   గ్త్   దగగరకు   వెళ్లి  మాటాలిడంద్- 

"జరిగనదాన్లో  త్పపంతా  న్దే-  నేను  న్నున 
సరిగా  అరథం   చేసుకోలేదు.  నీకు  ఇషటూమతైే 
మ్మన్దదరం  మ్మళ్ళ  కల్సి  చదువకుందామా? 

ఈసారి  నేను  నీమీద  కోపం  చేసుకోను-" 

అననద్. 

"నేను  మీ  యింటక్  వసాతను  ఇవాళ్ళలి.  రేపు 
నువవ  రావాల్  మా  యింటక్-  సరేన్?" 

అననద్ గ్త్ సంతోషంగా. 

ఇపుపడ   వారిదదరూ  మ్మళ్ళ 
స్నహిత్ులైెపోయారు.  ఇదదరూ  శరిదధిగాకల్సి 
చదువత్ున్నరు.  త్రగతిలో  మొదట 
మారుక వాళ్ళలిదే, ఈ న్టకీ!
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చి ట టూ క వి త్
 మ్రపకాయ కారం 
చింత్కాయ పుల్ుపు
కమ్మల్కాయ తీపి
కాకరకాయ చేదు
రచన:కారితక,6వత్రగతి,రిషివాయల్సూకల,మ్మదనపల్లి,చిత్ూతరుజిలాలి.
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 మా రి న  మ్మ న స ు  
రచన: కె.శరత్చంద్రిక, 7 వత్రగతి, శ్రి సాయిన్థ్హైెసూకల, వరదాపురం, పొదల్కూరు, న్ల్ూలిరు జిలాలి. 

నరసాపురంలో  న్వసించే  రంగమ్మము-
రంగయయల్ు  చాలా  పేదవాళ్ళుళ.  వాళ్ళళకు 
పిల్లిల్ు  లేరు.  రంగయ్యమ   తాగుబోత్ు. 

రంగమ్మము   కూల్పన్  చేసి,  చాలా  కషటూపడ 
డబుబుల్ు  తెస్త, ఏ పనీ  చేయకుండా  సోమ్మరిగా 
ఉంటూ   తాగుడక్  డబుబుల్ు  లాకుకనేవాడ 
రంగయయ. 
పిల్లిల్ు  లేరన్  అసల్ు  ఏన్డూ   పెదదగా 
విచారించలేదు  రంగయయ.  అయిన్ 
రంగమ్మముకుమాత్రం  పిల్లిల్ంటే  చాలా  ఇషటూం. 

పిల్లిల్ు  లేరనన  బాధకూడా   రోజురోజుకూ 
ఎకుకవ  కాసాగంద్.  బాగా   ఆలోచించాక 
రంగమ్మము   చివరిక్  ఒక   న్రణయాన్క్   వచిచంద్- 

ఒకరోజున  "అన్ధ  శరణాల్యం  నుండ  ఒక 
బాల్కను   దత్తత్   తీసుకుందాం"  అనేసింద్ 
భరతతో.  రంగయయ  దాన్క్    సస్మ్రా 
ఒపుపకోలేదు.  'మ్మనక  గతిలేదు-  ఇంకా 
మ్మనకు  పిల్లిలెందుకు?'అన్నడ.  కానీ 
రంగమ్మము  మొండకసింద్. చివరిక్  ఒక  పాపను 
దత్ుత  తీసుకొన్  వచిచంద్.  'దీన్  మ్ముఖం 
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చూసన్న  నువవ  మారితే  అంతే  చాల్ు'అననద్ 
భరతతో. 'న్  పదధిత్ుల్ు  న్వి.  ఇంకొకరి  కోసం 
వాటన్  ఎందుకు  మారుచకోవాల్?'  అన్నడ 
రంగయయ. 
పాపకు   'కరుణ'  అన్   పేరు  పెటటూ,  అలాలిరు 
మ్ముదుదగా  సాక్ంద్  రంగమ్మము.  రంగయయ 
మాత్రం    త్న  పదధిత్ుల్న   యథావిధిగా 
కొనసాగంచాడ.  రంగమ్మము  పాపను  ఎత్ుతకొన్ 
కూల్క్  పోయ్ద్.  వెనక్క  వచాచక  ఆమ 
సంపాదనలో  సగం  లాకొకన్పోయ్వాడ 
రంగయయ.  ఇలా  కొనేనళ్ళుళ  గడచాయి. 

కరుణకూడా కొంచెం కొంచెం పెదదయింద్. 

కరుణ చాలా మ్మంచిపాప. ఒకసారి ఆ పాప  త్న 
స్నహిత్ురాళ్ళళతో   కల్సి  ఆడకోవడాన్క్   ఊరి 
దాపులోలి   ఉనన   పొలాన్క్   వెళ్ళంద్.  అకకడ 
పొదల్  మాటున  ఆ  పాపకు  ఒక  కుందేల్ు  పిల్లి 
దొరిక్ంద్.  దాన్న  చూసి  ఆ  పాప  ఎంతో 
మ్ముచచట   పడంద్.  పెంచుకుందామ్మన్  దాన్న 
ఇంటక్   తెచిచంద్.  చూడగా  దాన్క్  అపపటక 
జవరం వచిచ ఉననద్!

ఆ  కుందేల్ును  చూశాడ  రంగయయ.  "ఇలా 

ఇవవ   దాన్న!  కూరగా   వండకుందాం, 

లేకుంటే   సంత్లో   అమ్ముముకుందాం!" 

అన్నడ.  

కరుణ కుందేల్ును హత్ుతకొన్ బయటక్ 
పరుగెతితంద్.  ఆ  పాపకు  అరథమైంద్-  'చిటటూ 
కుందేల్ుక్ త్మ్మ ఇంటోలి రకణ లేదు. రంగయయ 
అననంత్పనీ చేసాతడ- దాన్న తినేసాతడ!' 

'మ్మరి ఇపుపడేం చేయాల్?' రహసయంగా  ఇంట 
వెనుకాల్   ఒక   గూడను   త్యారు  చేసి, 

కుందేల్ును  ఆ  గూటలో  పెటటూంద్  కరుణ. 

వాళ్ళళ  అమ్మమును,  టచరును  అడగ,  వాళ్ళళ 
సహయంతో  దాన్క్  ఆకుపసరులి  అనీన  తెచిచ 
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పెటటూంద్.  రంగయయ లేన్ సమ్మయమ్మంతా త్ను 
ఆ  గూట  మ్ముందరే,  బుజిజ  కుందేల్ుకు 
సపరయల్ు  చేసూత  గడపింద్.  రంగయయ  వచేచ 
సమ్మయాన్క్  అకకడనుండ  లేచి  పుసతకాల్ు 
పటుటూకోవటం మొదల్ు పెటటూంద్. 

ఇదంతా   గమ్మన్ంచింద్  రంగమ్మము.  ఆరోజు 
సాయంత్రం   సమ్మయం   చూసుకొన్ 
రంగయయతో అననద్- "త్నకు  సంబంధం  లేన్ 
చినన   జంత్ువను   కూడా   ఎంతో   జ్గరిత్తగా 
సాకుత్ుంద్  కరుణ.  ఒక  చినన  కుందేల్ు  పిల్లి 
అన్రోగయంతో   ఉంటే   శరిదధిగా  ఆకుపసరుల్ు 
ఇపిపంచి  కాపాడతోంద్  చూడ!   రాను 
రానూ   నేనూ  పెదదదాననవతాను-  నువవ 
కూడానూ. మ్మన ఈ ఆరోగాయల్ు కూడా ఎంతో 
కాల్ం  ఉండవ.  మ్మన  శకుతల్ు 
ఉడగపోయినపుపడ  మ్మనల్న  కన్పెటుటూకొన్ 
సాకుత్ుంద్  ఈ  పాప.  ఇటాలింట  మ్మనసునన 
పాప మ్మనకు దొరకటం మ్మన అదృషటూం. కాబటటూ 
నువవ  కరుణను  ఏమీ  అనవదుద. ఆ కుందేల్ు 

పిల్లి  జోల్క్  వెళ్ళళవదుద" అన్  నచచ చెపిపంద్.  

ఏ  కళ్ళన  ఉన్నడో,  'సరే'  అన్నడ  రంగయయ. 
అంతేకాదు-  అడవిలోక్  వెళ్ళ  కొన్న  మ్మందు 
ఆకుల్ను  తెచిచ  ఇచాచడ  కరుణకు-  'వీటన్ 
కుందేల్ు  ఉనన  గూటలోపెటుటూ.  దాన్  జవరం 
త్గుగత్ుంద్.  నేను  దానేనం  చెయయనులే, 

భయపడకు!' అన్ చెపాపడ. 

త్వరలోనే  కుందేల్ు  ఆరోగయం  మరుగెైంద్. 

మ్మళ్ళ  చలాకీగా  త్యారెైంద్.  కరుణ  దాన్న 
చూసుకొన్  పొంగపోయింద్.  దానీన 
కరుణనూ  చూసుకొన్  మ్మురిసిపోయాడ 
రంగయయ.  రంగయయలోన్  మారుపను 
చూసుకొన్ రంగమ్మము సంతోషపడడుద్. 

కొద్దరోజులోలినే   రంగయయ   తారిగుడ 
మానేశాడ.  త్ను  కూడా   కూల్   పన్క్   వెళ్ళ 
డబుబుల్ు   తెచిచ  ఇవవటం  మొదల్ు  పెటాటూడ. 

బాధయత్గా కుటుంబాన్న  పోషిసూత  , కరుణను 
మ్మంచి   బడలో   చేరిపంచాడ.  ఆపైెన  వాళ్ళలి 
కుటుంబంలో సంతోషం వెల్లివిరిసింద్!
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రా మ్మ ు  తె ల్ వి  
రచన: సాయి కార్తక, 7 వ త్రగతి, రిషి వాయల్  సూకల, మ్మదనపల్లి, చిత్ూతరుజిలాలి. 

రామ్ము  చాలా  తెల్వెైన పిల్లివాడ. త్ను చద్వేద్ 
న్ల్ుగో  త్రగతే;  కానీ   పదో  కాలిసు   పుసతకాల్న 
కూడా  అవల్ల్గా   చద్వేసాతడ.  వాడ 
స్నహిత్ుల్ు,  ఉపాధాయయుల్ు  వాడన్ 
'తెల్విగల్  రామ్ము'  అంటుంటారు.  రామ్ము 
వాళ్ళళ  న్నన   గోపాల్ం    గారిమ్మ  పంచాయితీ 
సరపంచి.  ఊళ్ళ  పెదద  మ్మన్షి  కావటంతో 
ఆయన  రకరకాల్  వివాదాల్ను 

పరిషకరించాల్స వసుతండేద్. కొన్న  సారులి  త్ను 
పరిషకరించలేన్  సమ్మసయ  ఏదైన్  వస్త   రామ్మున్ 
సాయం  అడగవారు  గోపాల్ంగారు. 

అటాలింటపుపడ  రామ్ము  త్న  తెల్వినంతా 
ఉపయోగంచి  ఆ  సమ్మసయల్కు  సమాధానం 
వెతికవాడ. 

ఒకసారి  అటాలింట  చికుక  సమ్మసయ  ఒకట 
వచిచపడంద్  గోపాల్ం  గారిక్.  ఆరోజున 
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రంగయయ,  సూరయయ   ఇదదరూ  గొడవ 
పెటుటూకొన్,  పరిషాకరం  కోసం  గోపాల్ం  గారి 
దగగరిక్  వచాచరు.  "ఏమ్మయిందయాయ"  అన్ 
ఆయన అడగతే  రంగయయ  చెపాపడ- "వారం 
రోజుల్  క్రిత్ం నేను  న్ కుటుంబంతో  కల్సి మా 
అననయయ వాళ్ళలి  ఊరిక్ వెళ్ళను.  మాకొక ఆవ 
ఉననద్.  మేమ్మంటే  వెళ్తం  గానీ,  మా   ఆవన్ 
బసుసలో   తీసుకుపోలేం   కదా?!  అందుకన్ 
న్  స్నహిత్ుడ   సూరయయ   దగగర    ఉంచాను, 

ఆవను.  తిరిగ  వచాచక  న్ ఆవన్  ఇవవమ్మన్ 
అడగతే   "అద్   న్దే"  అంటున్నడ 
సూరయయ.  దయచేసి  మీరే   న్యయం 
చెయాయల్" అన్. 

"కాదండ,  ఊరిక్  వెళ్ళసాతనంటే  'సరే  వెళ్ళ 
రమ్మము'న్నను.  న్కం  తెల్ుసు,  న్  ఆవ  మీద 
వీడ కనున  పడందన్? ఇన్నళ్ళళ  త్రావత్ వెనక్క 
తిరిగ  వచాచడ,  మా  ఆవన్  పటుటూకొన్ 
త్నదంటున్నడ.   న్  ఆవ  వాడద్   ఎటాలి 
అవత్ుంద్?  మీరే  చెపపండ"  అన్నడ 
సూరయయ. 
గోపాల్ంగారిక్   ఏం  చెయాయలో  తోచలేదు. 

వాళ్ళదదరినీ  రకరకాల్ుగా   పరిశ్నంచి  చూశాడ. 

ఏమీ  తేలేటటులి  కనబడలేదు.  రామ్ము  ఏమైన్ 
చెబుతాడేమ  చూదాదమ్మన్  సమ్మసయను 
రామ్ముకు అపపగంచారు. 

రామ్ము  కళ్ళుళ  మ్మూసుకున్నడ. 

కొంచెంస్పటక్  రంగయయను  దగగరిక్  పిల్చి, 

"మీ  ఆవను  మీరు  ఏమ్మన్  పిల్ుసాతరు?"  అన్ 
అడగాడ. 

"నేను   దాన్న   'శ్వడూ'  అన్   పిల్ుసాతను" 

చెపాపడ  రంగయయ.  త్రావత్  సూరయయన్ 
పిల్చి  అడగతే   "నేను   దాన్న  'కోట'  అన్ 
పిల్ుసాతను"  అన్నడ  అత్ను.   దాంతో 
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రామ్ముక్ పరిషాకరమారగం దొరిక్నటలియింద్! 

వెంటనే   ఆవన్   చావడక్  రపిపంచాడ  రామ్ము. 

చుటూటూ  అందరూ  గుండరంగా  న్ల్బడ 
ఉన్నరు-  మ్మధయలో  ఆవ  న్ల్బడ  ద్కుకల్ు 
చూసుతననద్ బెరుకుగా. 

"కోట!  ఇటు  చూడమాము!  సూరయయ   న్జం 
చెబుత్ున్నడామాము,  చెపుప?!"  అడగాడ 
రామ్ము,  ఆవనే  చూసూత.   ఆవ  చపుపడ 
చేయలేదు. 

"ఓయ,శ్వడూ!"  నువవ  చెపుప!"  అన్నడ 
రామ్ము  ఈసారి.   'శ్వడూ'  అనన  పేరు 
వినగానే ఆవ రామ్ము కసి చూసి రెపపలారిపంద్. 

చెవలాడంచింద్.  మళ్లి  గంటల్ు 

గణగణలాడేటులి   త్ల్  ఊపి,  ఓ  అడగు 
మ్ముందుక్ వేసింద్! 

దాంతో  అకకడ  చేరినవాళ్ళళందరికీ 
అరథమైపోయింద్-  నేరం ఎవరిదో.  మ్మరుకణం 
సూరయయకూడా  త్న  త్పుప ఒపుపకొన్ ఆవను 
రంగయయకు  అపపగంచాడ.  అందరూ రామ్ము 
తెల్విన్  మచుచకున్నరు.   గోపాల్ంగారు 
నవేవసి,  సూరయయను  గటటూగా  మ్మందల్ంచి 
వద్లేశారు. 

అయితేనేమ్,  పాడ  ఆవమీద్  ఆశతో 
స్నహిత్ుడనే  మసం  చేసిన  సూరయయ  ఆ 
త్రావత్  ఇక  ఊళ్ళ  త్లెత్ుతకు 
తిరగలేకపోయాడ.   చివరిక్   అత్ను  ఆ 
ఊరిన్ విడచి పెటటూ పోవల్సి వచిచంద్!
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బంట: ఫోరడు అంటే ఏమ్ట?

చంట: అదొక కారుపేరు.

బంట:మ్మరి,ఆకస ఫోరడు అంటే?

చంట: అద్ కూడా తెలాద? అదొక ఎడలిబండ  పేరు!

జోకు
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స్ న హి త్ ు డ  స ల్ హ  
రచన: సరివంతి, 8 వత్రగతి, జిలాలిపరిషత్హైెసూకల,జహరాబాద. 

రావల్పాలెంలో ఉండే చందరయయ  చాలా వింత్ 
మ్మన్షి  .  అత్న్క్   ఐదు   ఆవల్ు   ఉండేవి. 

అయిన్ అత్ను మాత్రం వాట  ఆల్న్ పాల్న్ 
పటటూంచుకునేవాడ   కాడ.  భరతను  ఏమీ 
అనలేన్   ల్క్ష్మమ్మము   ఇరుగు  పొరుగుల్న 
పారిధేయపడ,  వాళ్ళలి   పొలాల్  నుండ  రోజ 
కాసతంత్   గడడు   తెచిచ  వేసి  ఎలాగో  ఒకలాగా 
ఆవల్న  సాకద్.  వాట   పాల్ు   అమ్ముముకుంటే 

వచిచన డబుబుల్తోటే  కుటుంబం  గడచేద్. 

అయిన్  చందరయయ   మాత్రం   ఏ  పనీ 
చేయకుండా  "నేను  అదృషటూజ్త్కుడన్  , ఏదో 
ఒకన్టక్   న్కు  కాల్ం   కల్స్సుతంద్. 

అకసాముత్ుతగా  నేను   ధనవంత్ుడన్ైపోతానట- 

చూసూతండండ.  అందుకగద,  నేను  ఇలా 
న్శ్చంత్గా  ఉంటుననద్!"  అన్  అందరితో 
చెపుపకుంటూ తిరిగవాడ. 
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ఒకసారి    చందరయయను  చూసి  పోయ్ందుకు 
వాళ్ళంటక్  వచాచడ  శ్వరాం.   శ్వరాం 
చందరయయకు చిననన్ట  మ్త్ురిడ. చందరయయ 
పదధితిన్ గమ్మన్ంచిన  శ్వరాం  అత్న్న చాలాస్పు 
మచుచకొన్, "చూడగా నువవనే  అదృషటూం  ఏదో 
నీ  త్ల్ుపు  త్టేటూ  రోజు  దగగరలోనే  ఉననటులింద్. 

ఏమైందో  తెల్ుసా? -ఈ  మ్మధేయ    ఒక   యోగన్ 
సంపరిద్ంచాను,  నీ  గురించి.   ఆయనకూడా 
అదే  చెపాపడ-  కోరిన  కోరికల్న్నటనీ   తీరేచ 
కామ్మధేనువ   ఈసారి   మ్మన  ఊరి   పరికక 
అడవిలోక  రానుననదట.   ఈ  దసరా  నుండ 
సంకారింతిలోపలే  ఏదో  ఒక  రోజున  వసుతందట 
అద్!  ఆవ  కాబటటూ,  అద్   కూడా  సహజంగానే 
అడవిలో  ఆవల్ు  మేస్  చోటక్  వసుతంద్.  ఆ 
ఆవల్న  మేపుత్ూ,  వాటక్  స్వ  చేసూత 
కన్పంచిన   వయక్తన్  ఆశ్రవద్ంచి  పోత్ుందట 
అద్.  న్జంగానే  నీలాంట   అదృషటూజ్త్కుల్కు 
మ్మంచి  అవకాశం!" అన్నడ. 

అద్  విన్నక  చందరయయకు  ఎకకడలేన్ 
ఉతాసహమ్మూ  వచిచంద్.  ఇక 
ఆగలేకపోయాడ.   ఆరోజునుండ  ఆవల్న 

త్నే   అడవిక్  తోల్ుకెళ్ళళటం  మొదల్ుపెటాటూడ. 

కామ్మధేనువ మ్మంచి పచిచగడడు ఉండే పరిదేశాల్కు 
వసుతంద్  కాబటటూ,  త్ను  ఆవల్న  అలాంట 
పరిదేశాలోలి  తిపాపడ.  ఆ  ఆవల్న  కొటటూకుండా, 

తిటటూకుండా  పేరిమ్మగా  పల్కరించుకుంటూ 
స్వల్ు చేయసాగాడ. 

ఆవల్కు  కడపున్ండా  మేత్ దొరకటం, 

పటటూంచుకునేవాళ్ళుళ  కనబడటంతో  అవి 
ఎకుకవ   పాల్ు  ఇవవడం   మొదల్ుపెటాటూయి. 

దాంతో  ఇంట   ఆదాయమ్మూ   పెరిగంద్; 

"చందరయయ  ఆవల్న  పేరిమ్మగా 
చూసుకుంటాడ"  అన్  చుటుటూపకకల్వాళ్ళుళ 
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కూడా   కొందరు  త్మ్మ   ఆవల్న   చందరయయకు 
అపపగంచారు. 

ఎటాలిగూ  అడవిక్  పోత్ున్నడ  కనక,  ఇంటోలి 
వంటకు   కావల్సన  పుల్లిల్ను,  కట్టూల్ను 
ఏరుకొచేచవాడ  చందరయయ.  అపుపడపుపడూ 
కుంకుడకాయల్ు,  చింత్పండ  లాంటవి 
కూడా   తెచేచవాడ.  కొంచెం  ఊపిరి 
పల్ుచకునన  ల్క్ష్మమ్మము   త్మ్మ  పొల్ంలో  పారిణం 
పెటటూటమే  కాక,  వేరేవాళ్ళళపొలాలోలికూడా  పన్క్ 
ఒపుపకోవటం మొదల్ు పెటటూంద్. ఇంకమ్ముంద్, 

సంకారింతి   పండగ   వచేచసరిక్   వాళ్ళలి    ఇల్ులి  
ధనధాన్యల్తో  కళ్ళకళ్ళలాడంద్.  

పండగరోజు   చందరయయ   ఇంటక్   వచాచడ 
శ్వరాం.  "నీకు  అదృషటూం  కల్సి  వచిచనటులింద్ 

గద, చందరయాయ! ఇంటోలి  సంతోషమ్మూ, త్ృపత 
బాగా కన్పిసుతన్నై" అన్నడ కొంచెం జ్గరిత్తగా, 

కామ్మధేనువ  సంగతి  అత్న్క్ 
గురుతకొసుతందేమనన్ భయపడత్ూ. 

"ఏం  చెపపను  శ్వరాం,  నువవ  చెపాపక   ఎంత్ 
వెతిక్న్  న్కు  మాత్రం  కామ్మధేనువ 
కన్పించలేదు.  అయితే  ఎలా  పడందో  గాన్, 

దాన్  దృషిటూ   పడందనుకుంటాను  న్మీద- 

న్జంగానే  న్  మ్మనసులో  ఉనన  కోరికల్నీన 
న్రవేరాయి.  నేను   పరియోజకుడనయాయను. 

కామ్మధేనువ  కటాకం  వల్లినే  కావొచుచ,  న్కు 
నీలాంట   మ్మంచి   మ్త్ురిడ  సల్హ  దొరిక్ంద్!" 

అన్  శ్వరాంన్   మచుచకున్నడ  చందరయయ, 
సిగుగగా నవవత్ూ. 

25

బన్న: డాడ! ఒకట   పెదదదా? ఇరవెై పెదదదా?

డాడ: ఇరవయ్య పెదదద్, దేన్క్రా అడగావ!

బన్న: మ్మరేంలేదు...న్కు మా కాలిసులో  ఇరవయయవ రాయంకు  వచిచంద్,అందుకు!

జోకు
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చ ం ద న్  కు మా ర  క థ
చివరిభాగం- అసల్ు ఏమైంద్?

అనురాగ గోదావరి, ఆరవ త్రగతి కంపు మాపకం ఉననద్ ఇకకడే...

కంపు మాపకంలోంచి చూసుతనన డాకటూరు గారి కనున...

దొరిక్ంద్!

గొంత్ులోపల్ ఇదేంట... 

ఏదోపువవ!!

డాకటూరు గారు కళ్ళుళ 
మ్మూసుకున్నరు.

ఇంకొంచెం స్పుంటే 
ఈ వాసనకు నేనూ
 పడపోయ్టటులిన్నను...

బయటక్ 
వచేచసింద్!!

మీ సమ్మసయ 
తీరింద్, ఇక  ఫీజు 
చెల్లించండ.

ఏ సమ్మసయ? నేను  
ఇకకడకెందుకు వచాచను? చం

దన్
 కు

మా
రక్

  అ
సల్

ు ఏ
ం 

జరి
గం

దో
 ఏమీ

 గు
ర ు

తలేద
ు! 

మొ
త్తం

 మ్మ
రు

పు
!!

@
@

!!

చందన్ కుమార నోటలోంచి 
వెల్ువడే కంపు సాథయి..
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జ్ ఞాన ం-పా ం డ త్ య ం  
రచన: యు.రాజశేఖర, గణిత్ ఉపాధాయయుడ, జిలాలిపరిషత్ ఉననత్ పాఠశాల్, చెనేనకొత్తపల్లి. 

అద్   ఒక   పలెలిటూరు.  ఆ   ఊళ్లి  అందరూ 
శాంతి  సౌఖాయల్తో,  సమ్మ  భావంతో,  కల్సి 
మల్సి   జీవించేవాళ్ళులి.  ఆ   ఊరిక్   ఒక 
సాంపరిదాయం   ఉండేద్:  మ్మంచి  పండత్ుల్న  , 
త్త్తవవేత్తల్ను   అపుపడపుపడ   వాళ్ళళ   ఊరిక్ 
ఆహవన్ంచేవాళ్ళుళ;  వాళ్ళలి   చేత్   ఉపదేశాల్ు, 

ఉపన్యసాల్ు   ఇపిపంచుకునేవాళ్ళులి.  వాట 
దావరా   ఊళ్ళవాళ్ళలింతా    మ్మంచి   విల్ువల్ను 

పెంపొంద్ంచుకొనే  వాళ్ళుళ.  దీన్ వెనక ఉననద్, 

ఆ  ఊరి  పెదద  తాయగయయ.  ఆయన   బాగా 
చదువకుననవాడ,  శాంత్   సవభావి,  మ్మంచి 
తెల్వెైనవాడ కూడా. 

ఒకసారి  ఆయన   మ్మంచి   పేరు   గడంచిన 
పండత్ుల్ు  ఇదదరిన్  త్మ్మ  ఊళ్ళ 
పరిసంగంచేందుకుగాను    ఆహవన్ంచారు. 

ఊళ్ళవాళ్ళుళ   ఉపన్యస     వేద్కను   సరావంగ 
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సుందరంగా తీరిచద్దాదరు.  

ఆరోజు  ఉదయం  పండత్ుల్దదరూ  ఊరు 
చేరారు.  తాయగయయగారి  ఇంటోలినే  వారిక్  విడద్ 
ఏరాపటు  చేశారు.  ఆ  పండత్ుల్   రాకతో   త్న 
ఇల్ులి   పావనమంైదన్   అనుకున్నరు 
తాయగయయగారు.  కొద్ద  స్పు  అవీ-ఇవీ 
మాటాలిడన  త్రావత్   వాళ్ళళలో  మొదట 
పండత్ుడ    సానన్ల్   గద్లోక్   వెళ్ళడ, 

సాననం  చేస్ందుకు. 

అంత్లో  రెండవ   పండత్ుడ  రహసయం 
చెబుత్ుననటులి  గొంత్ు  త్గగంచి     తాయగయయతో 
ఇలా  అన్నడ: "ఇపుపడ సానన్న్క్ వెళ్ళడ 
చూశారా,  పైెక్  పండత్ుడ!  కానీ  న్జ్న్క్ 
వీడ  ఒక   దుననపోత్ు.  ఆధాయతిముక   జ్ఞానం 
ఏమాత్రం  లేదు  వీడక్.  వటటూ   అహంకారి. 

ఉపన్యసాల్ు   ఇవవటం  త్పప,  జ్ఞానం  అంటే 
ఏంటో  తెల్దు  వీడక్.   న్   సరసన   వీడ 
పరిసంగంచడం   కూడా   ఇషటూం  లేదు  న్కు!" 

అన్. 

అంత్లో    మొదట   పండత్ుడ   సాననం 

మ్ముగంచుకొన్  వచాచడ.  రెండోపండత్ుడ 
లేచి  సాననం   చేస్ందుకు   వెళ్లిడ.  ఇపుపడ 
మొదట   పండత్ుడ  వంత్ు  వచిచంద్.  అత్ను 
తాయగయయతో  గుసగుసగా   అన్నడ:  "ఈ 
గాడదను   ఎందుకు   పిల్పించారు?  వీడక్   ఏ 
జ్ఞానం   ఉందన్   మీరు   భావించారు?  వీడక్ 
"అహం   జ్సిత,  సంసాకరం  న్సిత".   ఎన్న 
జనముల్ు ఎతితన్  న్తో  వీడ సమ్మం  కాజ్ల్డ" 

అన్. 

ఇదదరి   మాటల్న  మౌనంగా విన్నరు 
తాయగయయగారు. కొంత్స్పటక్ పండత్ుల్దదర్న 
భోజన్న్క్   ఆహవన్ంచారు.  ఇదదరికీ   ఎతెతనై 
పటల్ు  వేసి,  పరితేయకంగా  తెపిపంచిన   మ్మంచి 
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అరట   ఆకుల్ు  వేసి   కూరోచబెటాటూరు.  ఇదదరూ 
భోజన  పిరియుల్ు  కావటంతో  ఎటాలింట 
వంటకాల్ు  రానున్నయో  అన్ 
ఊహించుకుంటూ  కూరుచన్నరు.  అంత్లో 
వడడుంచేవాళ్ళుళ  వచిచ  హడావిడ  చేసూత   ఇదదరి 
అరిటాకుల్లోనూ   గడడు,  చిత్ుత  కాగతాల్ు, 

ఆకుల్ు,  అల్మ్ముల్ు    వడడుంచారు.  "మీకు 
ఇషటూమనైవేవో  కనుకొకన్  మ్మర్  పరితేయకంగా 
చేయించాను.  తినండ  తినండ"  అన్నరు 
తాయగయయగారు దగగర కూర్చన్. 

పండత్ుల్దదరు   ఆశచరయపోయారు. 

ఆగరిహించారు.  చటుకుకన  లేచి న్ల్ుచన్నరు- 

"ఏంటద్?!  మ్మమ్మముల్న  ఇలా 
అవమాన్ంచడాన్కా,   మీ   ఊరిక్ 
పిల్పించింద్?" అన్  గటటూగా  అరిచారు. 

తాయగయయగారు చిరునవవ నవవత్ూ అన్నరు: 

"అయాయ!  త్మ్మరు  ఇదదరూ  ఒకరికొకరు 
మ్త్ురిల్న్  లోక  పరిసిదధిం.  వారు  మాతో 
మ్ముచచటసూత  త్మ్మరిన్   'దుననపోత్ు' 

అన్నరు.  త్మ్మరేమ  'వారు   గాడద'  అన్ 
శల్విచాచరు. 'సరవజుఞాలైెన   పండత్ుల్ు   కదా, 

త్మ్మరు;  త్మ్మరి  న్జ  సవభావాల్కు  త్గన 
భోజనమే  చేసాతరేమ,  మ్మనుషుయల్ు   తినే 
ఆహరం  పెడతే   తినరేమ'  అనుకొన్,  ఎవరేద్ 
తింటారో  కనుకొకన్,  ఎంతో  శరిమ్మపడ  మ్మర్ 
తెపిపంచాను. తినండ తినండ" అన్. 

పండత్ుల్దదరూ  సిగుగతో  త్ల్వంచుకున్నరు. 

త్మ్మలోన్   అహంకారాన్న   గురితంచి  ఇదదరూ 
తాయగయయగారిక్  కమాపణల్ు  చెపాపరు. 

తాయగయయగారు  వారిన్  మ్మన్నసూత  "విజుఞాల్ు, 
పెదదల్ు-  త్మ్మరే  ననున  మ్మన్నంచాల్. 

చిననత్నంకొదీద  చొరవ  తీసుకున్నను  త్పప, 
మ్మరోలా  అనుకోకండ"  అన్  వాళ్ళలిను  త్గన 
విధంగా సత్కరించి పంపారు. 

ఆరోజు సాయంత్రం పండత్ుల్దదరూ ఔదారయం 
గురించీ,  జ్ఞానం  గురించీ  జనరంజకంగా 
ఉపనయసించారు! 
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భ య ం  
రచన: శ్రి బమ్ముడ జగదీశవరరావ గారు, హైెదరాబాదు. 

అనగనగా ఒక ఊరు.  ఆ ఊరి చుటూటూ చెటూటూ, 
చేమా, పొల్మ్మూ పుటారి ఉన్నయి.  ఆ పొలాల్ 
మ్మధయలోంచే వూళ్ళక్ వచేచ పోయ్ దారి వంద్. 

ఆ  దారి  వేరే  వూళ్ళళకు  పోయ్  దారుల్ను 
కల్ుపుత్ుంద్.   అలా  కల్స్  కూడలోలి 
మ్మనుషుల్ు  ఒకరికొకరు  ఎదురవతారు. 

పల్కరించుకుంటారు.   ఒకరి  పొడ  ఒకరిక్ 
గటటూకపోతే  మ్ముఖాల్ు  తిపుపకొన్  ఎవరిదారిన 

వాళ్ళుళ పోత్ూ వంటారు. 

అద్ మ్మనుషుల్ కథ. మామ్మూల్ు కథ. 

మ్మరి  మ్మనుషుల్కు  వేరే  జీవల్ు  ఎదురయితే 
ఏమ్మవత్ుందో, ఇదే ఇంకో కథ. 

అవాళ్ళ- 

మ్మన్షి,  పామ్ము  ఒకరికొకరు 
ఎదురయిపోయారు. 
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'అమము  విషపుపరుగు.  దాన్  కోరలోలి  విషం..' 

అన్ భయంతో ఆగపోయాడ మ్మన్షి. 

'అమము విషపుపరుగు. మ్మనకు కోరలోలినే విషం. 

మ్మనుషుల్కు  న్ల్ువెలాలి  విషమే..'  అన్ 
భయంతో ఆగపోయింద్ పామ్ము. 

ఇదదరూ  అలాగ  రెండ  కణాల్స్పు  ఒకరివంక 
ఒకరు చూసూత వండపోయారు. 

మ్మన్షి  వెనక్క  త్గుగదామ్మనుకున్నడ. 

అడగు  తీసి  అడగు  వెనక్క 
వేదాదమ్మనుకున్నడ.  కానీ  పామ్ము  వెంట 
పడతే..?  వెంటపడ  కాటేస్త..?'  ఆలోచనల్తో 
ఆగపోయాడ. 

పామ్ముకూడా  వెనక్క  త్గుగదామ్మనుకుంద్. 

జరజరా  వెనక్క  వెళ్ళపోదామ్మనే  అనుకుంద్. 

కానీ  మ్మన్షి  వెంటపడతే..?  వెంటపడ 
కొడతే..?' ఆలోచనల్తో ఆగపోయింద్. 

'ననున  కాట్యయదుద..'భయం  భయంగా 
అనుకున్నడ మ్మన్షి. 

'ననున  కొట్టూదుద..'  భయం  భయంగా 
అనుకుంద్ పామ్ము. 

ఒకరి మాటల్ు ఒకరిక్ విన్పించలేదు. 

'న్  దారిన  ననున  పోనీ..'  భయంతోనే 
న్ల్ుచన్నడ  మ్మన్షి. 

'నీ  దారిన  నువవ  పో..'  భయంతోనే 
చుటుటూకున్ వంద్ పామ్ము. 

మ్మన్షి భయపడత్ూనే అడగు వెనక్క 
తీసాడ. 

పామ్ము భయపడత్ూనే పడగను ద్ంచింద్. 

వాతావరణం  పరిశాంత్ంగా  మారింద్.  గాల్ 
వీచింద్.   ఆ  అల్క్డక్  ఇరువత్ూ  ఉల్క్క 
పడాడురు.  భయం  పెరిగ  అల్జడ,  ఆందోళ్ళన్ 
ఎకుకవయిపోతోంద్. 
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ఒకరికొకరు  హన్  చేసాతరనన  భయమే 
ఇదదరిలోనూ! 

ఆ భయంతోనే బుసుసమ్మంటూపామ్ము పడగెతిత 
లేచింద్. 

ఆ  భయంతోనే  రయ  మ్మంటూమ్మన్షి  కరరి 
తీసాడ. 

మ్ముపుప మ్ముంచుకొచిచంద్. 

ఎపపటలాగ  మ్మన్షి  పామ్ము  కాటుక్  నురగల్ు 
కక్క చావలేదు. 

ఎపపటలాగ  పామ్ము  మ్మన్షి  చేతిలో  దబబుల్ు 
తినేసి చావలేదు. 

ఒకక కణం రెండ పక్షాల్ు అలాగ న్ల్బడాడుక- 

పామ్ము  పడగ  ద్ంచి  పకకకు  పాకుకంటూ 
పోయింద్. 

మ్మన్షి కరరిద్ంచి త్నదారిన తానూ పోయాడ. 

ఎవరి  దారిన  వాళ్ళుళ  వెళ్ళపోయాక-  ఎవరి  వల్లి 
ఎవరికీ  హన్  లేదననద్  తెల్సాక-  భయం 
పోయింద్. బత్ుకు మ్గల్ంద్!
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సిన్మాలోలి  నటంచే కుకక  యజమాన్న్  ఇంటరూవయూ  చేస్త ఏమ్మన్నడ? 

"మా  కుకకన్  వెటరనర్ డాకటూరు  చెయాయల్నుకున్నం  కాన్  అద్  యాకటూరయింద్"  

అన్నడ!! 

వృదధి మ్మహిళ్  పేషెంట్  ఎందుకు మ్మురిసిపోయింద్!? 

"సాధారణంగా  ఇలాంట  జబుబు  యువత్ుల్కు  మాత్రమే  వసుతంద్" అన్ వెైదుయడ  
అన్నడగా! 

"బంగారం  ఎందుకు  దొంగల్ంచావ" అన్ జడజ అడగతే దొంగ ఏమ్మన్నడ?! 

"అకయత్ృతీయ  సందరభాంగా" అన్నడ!! 

-శ్రి వివియస్ మ్మూరితగారు, చొద్మళ్ళళ.
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మా ర గం  చ ూ పి న  మొ స ల్  
రచన:  పుల్లియయ,  ఉపాధాయయుడ,  పరిభుత్వ  పారిధమ్క  పాఠశాల్,  గడడుంన్గపల్లి,  న్రపల్  మ్మండల్ం, 

అనంత్పురం జిలాలి. మారుప చేరుపల్ు: కొత్తపల్లి. 

మ్ంచల్వారికోట   గారిమాన్క్   చివరలో  ఒక 
చెరువ ఉండేద్.  చెరువ గటుటూన  గణేష్  వాళ్ళుళ 
రోజ ఆడకుంటూ ఉండేవాళ్ళుళ. ఒకరోజున 
వాడ  బంతినొకదాన్న  తీసుకొన్  వెళ్ళడ 
అకకడక్.   ఆ  సమ్మయాన్క్  మ్గల్న 
పిల్లిలెవవరూ  రాలేదు  ఇంకా.  వాడొకకడే  అలా 
బంతితో   ఆడత్ుంటే,  అద్   కాసాత  వెళ్ళ 

చెరువలో ఎకకడో  పడపోయింద్. 

గణేశ్ కు ఈత్ వచుచ కదా, అందుకన్ బంతిన్ 
వెత్ుకుకంటూ చెరువలోక్ ద్గాడ. అంత్లో 
వాడక్  దగగరోలి  ఏదో  కదుల్ుత్ునన  అల్క్డ 
వినబడంద్.   ఏంటా  అన్  చూస్త  అద్  ఒక 
మొసల్!  వల్లో  చికుకకున్  గల్గల్ 
కొటుటూకుంటోంద్, ఆగ ఆగ. 
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గణేశ్  పారిపోదామ్మనుకున్నడ.   కానీ  'అద్ 
వల్లో  చికుకకొన్  ఉననద్  కదా, 

భయపడేదేమ్ముంద్లే'  అన్,  దాన్క్  దగగరగా 
వెళ్ళడ, బురదలో నడసూత. 
గణేశ్ను  చూడగానే  మొసల్  బాధతోట 
సంతోషంతోట   కనీనళ్ళుళ  కారిచంద్.  'కాపాడ 
కాపాడ'  అన్  మొరపెటుటూకుననద్.  'ననున 
రక్షించు, పలిజ' అన్ వేడకుననద్. 

గణేశ్క్ కొంచెం భయం వేసింద్. అయిన్ 'అద్ 
అంత్గా  వేడకుంటుననద్  గదా'  అన్ 
జ్ల్కూడా  వేసింద్.  'నువవ   కౄరమ్మృగాన్వి 
కదా!  న్నున  వల్లోంచి  విడపించగానే  ననున 
పటుటూకొన్  తినేసాతవేమ?' అన్నడ. 

'అయోయ,  న్  సంగతి  నీకు  తెల్దు.  న్ 
కనీనళ్ళలిను  చూడ-  అబదాధిల్ు  చెపేప  సిథతిలో 
ఉన్నన్? మేల్ు  చేసిన  వారిక్  కీడ చేసాతన్?' 

అన్  నమ్మము బల్క్ంద్ మొసల్.  

గణేశ్క్  ఏం  చెయాయలో  తోచలేదు.  'పాపం, 

మ్మంచి  మొసల్'  అనుకున్నడ.  దగగరోలి  ఉనన 
రాళ్ళుళ  రెండంటన్   తెచిచ,  ఆ  రాళ్ళళ  మ్మధయలో 

వల్ తారిళ్ళళను పెడత్ూ వాటన్ ఒకకట్కకటగా 
తెగకొటాటూడ.  అలా  వాడ   సగం  వల్ను 
కోశాడో,  లేదో-  మొసల్   త్ల్   బయటక్ 
వచిచంద్.  మ్మరుకణంలో  అద్    కాసాత   నోరు 
తెరచి  వాడ కాల్ును  పటేటూసుకుననద్! 

'మాట  త్పుపతావా?  మసం   చేసాతవా?  నేను 
న్నున  విడపిసుతన్ననే,  నీకు  అంత్  సాయం 
చేసుతననవాడన్  మసగంచాల్సనంత్  అవసరం 
ఏమొచిచంద్?'  అన్నడ  గణేష్, 

పెనుగులాడత్ూ. 

'పరిపంచమే  అంత్! న్  సహజగుణాన్న  నేన్లా 
వదుల్ుతాననుకున్నవ?'  అంద్   మొసల్- 

పరిశాంత్ంగా, మ్మరింత్గా పటుటూ బిగసూత. 
'పొరపాటు  చేశానే'  అన్   గణేష్  చాలా 
బాధపడాడుడ. ఎవరెైన్ సాయం వసాతరేమ అన్ 
చూస్త  ఆ  దారిన   ఎవవరూ   రావడంలేదు. 

మ్గతా  స్నహిత్ుల్ంతా  ఎపుపడ  వసాతరో 
తెల్లేదు.  వచిచన్ వాళ్ళుళ మొసల్న్ ఎద్రించి 
ఏమ్  చేయగల్రు?  'వల్  వేసిన  పెదదమ్మన్షి 
ఎవరో  వస్త  బాగుండ'  అనుకున్నడ. 

34



కొత్తపల్లి - జనవరి 2012

మొసల్   చేసిన  మసాన్న   భరించలేక-

పోత్ున్నడ. 

అంత్లో  చెటుటూమీద   ఉనన   పక్షుల్ు 
క్ల్క్ల్లాడాయి.  గణేశ్  వాటక్   త్నగోడ 
వెళ్ళళబోసుకున్నడ.  వాడ  బాధన్  చూసి 
పక్షుల్ూ  జ్ల్  పడాడుయి.  'మేం   ఈ 
మారుమ్మూల్న   గూళ్ళుళ  కటుటూకున్  గుడలి 
పెడత్ున్నం,  ఇకకడకూడా  మ్మమ్మముల్న 
వదల్టేలిదు  పాడ  పామ్ము.  వచిచ  మా 
కళ్ళళమ్ముందే  మా గుడలిన్నటనీ   తింటోంద్. ఈ 
పరిపంచం   తీరే   అంత్.  ఎకకడ  చూసిన్ 
దురామురుగలే  ఉన్నరు.  ఆ  దురామురుగల్ు 
మారరు-  వాళ్ళళ   సవభావమే  అంత్' 

అన్నయవి. 

అటుగా  పరుగెడత్ునన  కుందేలొకట  వీళ్ళళ 
మాటల్ు  విన్  ఆగంద్.  గణేశ్  దాన్కీ 
చెపుపకున్నడ   త్న   బాధను.  అంతావిన్నక 
కుందేల్ు  'చాలా   అన్యయం'  అంద్. 

మొసల్తో  వాదనకు  ద్గంద్.  దాన్న  మాటలోలి 
పెటటూ  నోరు  తెరిచేలా  చేస్త  గణేశ్ 

బయటపడతాడ అనుకుననద్. 

మొసల్  ఒకవెైపున  గణేశ్  కాల్ును  పటుటూకొన్, 

పళ్ళళ  సందులోలించే  కుందేల్ుతో  మాటాలిడటం 
మొదల్ుపెటటూంద్. 

"నీ  మాటల్ు  న్కు  అససల్ు    అరథంకావటం 
లేదు. కొంచెం వీడ కాల్ును  వద్ల్ మాటాలిడ" 

అంద్ కుందేల్ు. 

'వాడన్  విడపించుదామ్మన్ తెల్విగా  అలా 
అంటున్నవా,  నీ  సంగతి   న్కు   తెల్ుసులే' 

అంద్ మొసల్.  

'అయిన్  వీడ  ఎకకడ  త్పిపంచుకుంటాడ? 
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ఒంటకాల్తో   ఒకక  కుంటు  కుంటేసరిక్   నీ 
తోకతో  నువవ వాడన్ పద్ దబబుల్ు కొడతావ- 

నీదేమ్ముంద్?  ఎలాగెైన్  వీడ  నీ  పంట  చిక్కన 
ఆహరమే!'  నవివంద్కుందేల్ు,  మొసల్న్ 
ఉబిబుసూత. 
ఆ  మాటల్కు  కొంచెం  బోలాతపడంద్   మొసల్. 

కాల్ును   వదుల్ు  చేసింద్;  కానీ  పూరితగా 
వదలేలిదు. 

అంత్లో  పైెనునన  పక్షుల్  గుంపు  మొత్తం 
వచిచపడంద్ మొసల్  మీద. కొన్న దాన్ కళ్ళళను 
పొడచాయి.  వీపును  రకాకయి  కొన్న. 
మ్మరికొనేనమ  దాన్ కాళ్ళళను గ్కాయి. మొసల్ 
అటూ  ఇటూ  పొరిలింద్.  దాన్  క్రింద  పడ  కొన్న 
పిటటూల్ు  పాపం  నల్గపోయాయి  కూడా. 

అయిన్  పక్షుల్ు  దాన్న  వదల్లేదు.  దాడన్ 
కొనసాగంచాయి.  ఆ  హడావిడలో  మొసల్ 
నోరు  విడవడంద్.  గణేశ్  ఒకక  గెంత్ులో 
చెరువ  గట్టూక్క  కూరుచన్నడ.  మ్మరు 

న్మ్ముషంలో  పిటటూల్నీన  మొసల్న్  వద్లేసి 
చెటుటూమీద్క్ ఎగరిపోయాయి. 

'ఈ  దురామురుగల్  సవభావమే  అంత్.  మ్మంచిగా 
చెబితే  వినరు వీళ్ళుళ'  అననద్  కుందేల్ు  చెరువ 
గటుటూన కూర్చన్ వగరుసూత. 
'చాలా  చాలా  థాంకస,  పిటటూల్ూ,  న్కోసం 
మీరు  అంత్  శరిమ్మపడాడురు!'  అన్నడ   గణేశ్, 
మ్మనసారా పిటటూల్న మచుచకుంటూ. 

'అందరూ  చెయియ  కల్పితే  చెయయలేన్దంటూ 
ఏమీ  లేదు.  ఈసారి  రాన్యియ,  పామ్మున్! 

మేం  ఏం  చేసాతమ  చూదుదవ!'  అననదొక  పిటటూ, 
చెటుటూ మీద్ నుంచి. 

'అవనవను.  దురామురుగల్  సవభావాల్  గురించి 
మాటాలిడకుంటూ  ఇన్నళ్ళూళ  మేం  మా 
బలాన్న  మ్మరిచపోయాం.  ఇంత్  పెదద  మొసల్నే 
పారదోరిల్న  మేమ్ము  ఇక  మీద  ఆ  చెత్త  పామ్ముక్ 
భయపడేదేమ్ముంద్?'  అన్నయి  పిటటూల్నీన, 
గటటూగా, గొడవ  గొడవగా  అరుసూత.
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గె ల్ చి న  గా ల్ ప ట ం
రచన: శ్రిమ్మతి రాథ మ్మండవ, ఉపాధాయయిన్, రిషి వాయల్ సూకల, మ్మదనపల్లి.

తిరుమ్మల్ కొండక్ దాపున కొన్న చినన గారిమాల్ు 
దగగర  దగగరగా  ఉన్నయి.  ఆ  గారిమాల్  మ్మధయ 
చినన కొండల్ు, పొదల్ూ ఉన్నయి.  

ఆ  గారిమాలోలి  ఉండే  పిల్లిల్ందరూ  చింత్పల్లి 
బడక్  వసాతరు.  ఉదయం  నుండ  మ్మధాయహనం 
వరకూ  చదువలోలి  మ్మున్గపోతారు. 

మ్మధాయహన  భోజనం  త్రావత్  రకరకాల్ 
కారయకరమాల్ను  చేసుతంటారు.  కొంత్మ్మంద్ 
బొమ్మముల్ు  గ్సుతంటారు.  కొంత్మ్మంద్  చెకకతో 

వసుతవల్ు  చెకుకత్ుంటారు.   మ్మరి  కొందరు 
కాగతాల్తో  చెటులి,  పువవల్ు,  జంత్ువల్ు 
త్యారు  చేసుతంటారు.   శన్  ఆద్  వారాల్ు 
సూకల్ుక్ సల్వ.  

పరితి  శన్వారం  న్డూ   పిల్లిల్ందరూ 
గాల్పటాల్ు  త్యారు  చేసుకున్  వాళ్ళళ  వాళ్ళళ 
ఊరలి  నుంచే   ఎగరవేసాతరు.   గాల్పటాల్  పైెన 
కాగతాల్తో  అందంగా  వాళ్ళళ  పేరు,  ఏదో  ఒక 
పల్కరింపు  సందేశం  రాసాతరు.  అలా 
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సందేశాల్ు  పంపుకుంటూ,  ఎవరి  గాల్పటం 
అందరికంటే  ఎత్ుతకు  ఎగరిందో  చూసూత  ఆ 
రోజంతా సరదాగా గడపుతారు. 

ఆ  గారిమాల్న్నటకీ  పెదద  ల్క్ష్మయయ  గారు.  వాళ్ళలి 
అబాబుయి  కార్తక   ఎన్మ్దవ   త్రగతి 
చదువత్ున్నడ.   ఆసారి  ఆరు  న్ల్ల్ 
పర్కల్లో  కార్తకకు  త్కుకవ  మారుకల్ు 
వచాచయి.   తెల్ుగులో  అయితే   ఫెయిలే 
అయిపోయాడ.   సరిగాగ  శన్వారం  రోజు 
గాల్పటం  ఎగరవేయడాన్క్  వెళ్ళుతనన  కార్తకను 
పిల్చి  ల్క్ష్మయయ  గారు  చీవాటులి  పెటాటూరు.  ఈ 
బడ  మాన్పంచేసాతమ్మన్నరు.  తొమ్ముద్,  పద్ 
త్రగత్ుల్కు  తిరుపతిలోన్  పెరిైవేటు  సూకలోలి 
చేరిపసాతమ్మన్నరు.   కార్తకకు  కోపం,  చిరాకు 
కల్గాయి.   త్న  గాల్పటాన్న  తీసుకున్ 
విసురుగా బయటక్ వెళ్ళపోయాడ.  

 రకరకాల్  సందేశాల్ునన  గాల్పటాల్ు  పైెన 
ఎగురుత్ున్నయి.  కార్తక కూడా గాల్పటాన్న 
గాల్లోక్  వద్లాడ.   జెలాలివారిపల్లి  వంశ్ 
గాల్పటం  అన్నటకన్న  పైెన  ఎగురుత్ుననద్. 

కార్తక  మల్లిగా  దారాన్న  వదుల్ుత్ూ  వంశ్ 

గాల్పటం కంటే ఎకుకవ ఎత్ుతకు పంపించాడ 
త్న గాల్పటాన్న.  
అయితే ఈలోగా ఎకకడ నుండ వచిచందో, ఒక 
తెల్లి  గాల్పటం-  పైెన-  పైెపైెన-  అన్నటకంటే 
ఎత్ుతన-  ఎగరసాగంద్.   అద్  ఎవరిదో 
తెల్యటంలేదు...  దాన్  మీద  పేరు  కాన్, 

సందేశం కానీ  ఏమీ లేవ.  

వెంటనే  కార్తక  త్న  గాల్పటాన్న  క్ంద్క్ 
ద్ంచాడ.  దాన్  మీద   "సమావేశం  "   అనే 
సందేశం  రాసి  మ్మళ్ళ  పైెక్  ఎగరేశాడ.  దాన్న 
చూసిన పిల్లిల్ందరూ త్మ్మ త్మ్మ గాల్పటాల్న్ 
క్ందకు  తెచిచ  సూకల్ుక్  దగగరగా  ఉనన  బండ 
మీద  సమావేశమ్మయాయరు.   కానీ  ఎత్ుతగా 
ఎగురుత్ునన  తెల్లి  గాల్పటం  మాత్రం  క్ందకు 
రాలేదు.  అద్  అలాగ  ఎగురుతోంద్  ఇంకా... 

అద్ ఎవరిదో మ్మరి, ఎవవరికీ తెల్లేదు. 
'న్బంధనల్కు  వయతిరేకంగా ఎగురుత్ుననద్  ఆ 
గాల్పటం.  దాన్న  క్ందకు  ద్ంపాల్.  అద్ 
ఎవరిదో  చూడాల్'  అన్  సమావేశం 
న్రణయించింద్.  

వెంటనే  పిల్లిల్ందరూ  ఇసుకను  చినన  చినన 
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మ్మూటల్ుగా కటాటూరు.  ఆ మ్మూటల్ను తాళ్ళళక్ 
మ్ముడ  వేసారు.  పైెన  ఎగురుత్ునన  గాల్పటం 
దారం  పైెక్  విసిరారు  వాటన్.  ఎలాగో  ఒకలాగా 
గాల్పటాన్న క్ంద పడవేశారు.  

అటుపైెన  అందరూ  న్శశబదంగా  అటు  వెైపుక్ 
నడచారు.  దూరంగా  పడ  ఉంద్  గాల్పటం. 

అందరూ   చేరుకున్నరు  అకకడక్.   ఆ 
గాల్పటం  అబాబుయి  కోసం  ఎదురు 
చూడసాగారు.  

మల్లిగా   అడగుల్  చపుపడ  వినవచిచంద్. 

దారాన్న కండకు చుటుటూకుంటూ వచాచడ  ఒక 
10-12  ఏళ్ళళ  పిలాలిడ.   వాడ  వీళ్ళళ  మీద్క్ 
త్గాదాకు  వసాతడనుకున్నరు  పిల్లిల్ందరూ. 

కానీ  ఆ  పిలాలిడ  వాళ్ళళ  ఉన్క్నే  గమ్మన్ంచినటులి 
లేడ-   దారాన్న  చుటుటూకున్,  వంగ 
గాల్పటాన్న తీసుకోబోయాడ-  

 ఉదయం  నుంచి  చిరాగాగ  ఉన్నడ  కార్తక. 

దాన్క్ తోడ  'ఇంత్ చినన పిలాలిడ  గాల్పటాన్న 
త్నకంటే  ఎకుకవ  ఎత్ుతకు  ఎగరేశాడన్' 

అసూయ. కోపంగా అరిచాడ కార్తక- "ఏయ! 

పేరు  రాయకుండానే  గాల్పటాన్న 

ఎగురవేసాతవా?  న్  సందేశాన్క్  కూడా 
సమాధానం  ఇవవలేదేమ్?"  అన్.   వెంటనే 
మ్ముందుక్  దూక్,  గాల్పటాన్న  కాల్తో  తొక్క 
పటటూ,  ఆ   పిలాలిడ   భుజ్న్న  గటటూగా 
పటుటూకున్నడ.  

ఆ అబాబుయి ఏమీ అనలేదు. న్శశబదంగా కళ్ళతిత 
కార్తక  వెైపు  చూశాడ...ఆ  పిల్లివాడక్  కళ్ళుళ 
లేవ- వాడ   గుడడువాడ!  

మ్మరుకణం  కార్తక   అత్న్న   వద్లేసి  లేచి 
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న్ల్బడాడుడ.  కోపం,  చిరాకు  ఎటు 
పోయాయో, వాట సాథనంలో  సిగుగ,  అపరాధ 
భావన  చోటు  చేసుకున్నయి.   మ్గల్న 
పిల్లిల్ందరూ  ఆ  పిల్లివాడ   చుటూటూ  గుమ్-

గూడారు.  అత్న్  వివరాల్ు అడగారు.  

ఆ బాబు పేరు పరమేశవర.  చిటటూడవిలో ఉనన 
చెంచుల్  గూడం  వాళ్ళళ  అమ్మముమ్మము  గారి  ఊరు. 

తిరుపతిలో  ఫ్యకటూర్లో  వాళ్ళళ  న్నన  కూల్పన్ 
చేస్వాడ.  చిననపుపడ  బాబు  కళ్ళుళ  బాగానే 
ఉన్నయి.   కళ్ళళలోలి  చినన  చినన  పువవల్ుగా 

తెల్లిన్   మ్మచచల్ు  ఏరపడ  ఈ  మ్మధయ  పూరితగా 
గుడడువాడయిపోయాడ.   డాకటూరు  దగగరకు 
తీసుకువెళ్తే  ఆపరేషన్  చేయాల్న్నరు. 

వాళ్ళళ  న్నన  అంత్  డబుబు  ఎకకడ  నుండ 
తేగల్డ?   ఇపుపడ  వాళ్ళళ  న్నన  పన్  చేస్ 
ఫ్యకటూర్  కూడా  మ్మూత్పడంద్.   అందుక 
రెండ రోజుల్ క్రిత్ం వాళ్ళళ అమ్మముమ్మము గారి ఊరిక్ 
వచాచరు-  ఇకకడ  ఏదనై్  పన్  చేసుకున్ 
బరత్ుకుదామ్మన్. 

పిల్లిల్ందరూ బాబున్ అత్న్ ఇంట వరకూ వెళ్ళ 
వద్ల్  పెటటూ  వచాచరు.   ఆ  సోమ్మవారం 
పరమేశవర  సూకలోలి  చేరాడ.   అత్డ 
గాల్పటాన్న  పైెపైెక్  ఎలా  ఎగరవేయగల్డో 
అందరికీ  ఎపుపడూ  ఆశచరయమే!  

సంవత్సరాంత్ం  పర్కల్ు  దగగర  పడటంతో 
అందరూ  మ్మళ్ళ  చదువల్  మీద  పడాడురు. 

ల్క్ష్మయయ  గారు  కార్తకను  దగగర 
కూరోచపెటుటూకున్   "కార్తక!  పర్కల్ు  బాగా 
రాయి.   మారుకల్ు  బాగా  వస్తనే  నీకు 
తిరుపతిలో  స్టు  దొరికద్ " అన్నడ. 

"ఆ  సూకలోలి  ఫీజు  ఎంత్  న్న్న?"  అన్ 
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అడగాడ కార్తక .

" రెండేళ్ళళకీ కల్పి రెండ, మ్మూడ ల్కల్ దాకా 
అవొవచుచ!  ఖరుచ  ఎంత్యితేనేం  ?  అకకడ 
ఎకుకవ  కాలిసుల్ు  పెటటూ  పదవ  త్రగతిలో  మ్మంచి 

రాంక  వచేచటులి  చద్విసాతరు"  అన్నడ 
ల్క్ష్మయయ. 
"న్న్న!  ఆ  డబుబుతో  పరమేశవర  కళ్ళళక్ 
ఆపరేషన్  చేయించు.   నేను  మా 
న్రాయణయయ  సార  దగగర  ఎకుకవ  కాలిసుల్ు 
తీసుకున్  పదవ  త్రగతిలో   రాయంకు 
తెచుచకుంటాను"  అన్నడ  కార్తక  సిథరమనై 
కంఠంతో. 

ల్క్ష్మయయక్ నోట మాట రాలేదు.  త్న కొడకు 
ఎంతో  ఎద్గపోయినటులిగా  అన్పించింద్ 
ఆయనకు. త్వరలోనే  పరమేశవరకు ఆపరేషన్ 
జరిగంద్.  వాడ  ఇపుపడ  చకకగా 
చూడగల్ుగుత్ున్నడ.  

త్రావతి  సంవత్సరం  కార్తక  త్న  మాట 
న్ల్ుపుకున్నడ.  పదవ  త్రగతిలో  స్టూటు 
రాయంకు  తెచుచకునన  కార్తకను  ల్క్ష్మయయ 
అకుకన చేరుచకున్నడ.  
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రో డ డు మీ ద్  పా ప  
రచన: శ్రిమ్మతి సరిత్, హైెదరాబాదు. 

ఐరోపా ఖండంలో ఇటల్ దేశం ఉంద్.  అకకడ 
అలెసాసండోరి,  రెవిలెడు  అనే  దంపత్ుల్ు 
ఉండేవాళ్ళుళ.   వాళ్ళలి  పాప  పేరు  మ్మరియా. 

పన్నండో  త్రగతి  ఐపోగానే  'నేను 
డాకటూరునవదామ్మనుకుంటున్నను,  డాకటూరు 
చదువల్ు   చదువతాను'  అననద్  మ్మరియా. 

ఈ కథ ఎపపటదనుకుంటున్నరు?- 1880 ల్ 
న్టద్!  అంటే  నూట  మ్ముఫెపై 
సంవత్సరాల్న్ట  మాట!  ఆ  రోజులోలి  ఇటల్ 

దేశం మొత్తం వెతిక్న్ ఒకక అమాముయి కూడా 
డాకటూరు  చదువ  చదవలేదు.  మ్మరి  ఆ  పాప 
అమాము  న్ననల్ు  మాత్రం  అందుకు  ఎటాలి 
ఒపుపకుంటారు?  కానీ  మ్మరియా  పటుటూదల్ 
మ్మన్షి.  పారిధేయపడ,  పోరాడ  చివరిక్  వాళ్ళళ 
అమామున్ననల్ను ఒపిపంచింద్. 

అటుపైెన  వాళ్ళలిందరూ  కల్సి  కాలేజీ  వాళ్ళలినీ 
ఒపిపంచాల్స  వచిచంద్!  ఎందుకంటే 
అపపటవరకూ  వాళ్ళలి  కాలేజీలో  వెైదయం 

42



కొత్తపల్లి - జనవరి 2012

చద్వేవాళ్ళలిందరూ  అబాబుయిలే  మ్మరి! 

'అంత్మ్మంద్  అబాబుయిల్  మ్మధయ,  ఈ  ఒకక 
అమాముయినీ  ఎలా   సంబాళ్సాతం,  వీల్ు 
కాద'న్నరు వాళ్ళుళ.  ఈపాప పటుటూదల్  చూసి 
చివరిక్ వాళ్ళూళ 'సరే చూదాదం' అన్నరు. 
వెైదయ  విదయలో  భాగంగా  విదాయరుథల్ు  అందరూ 
మానవ  శర్రాన్న  పర్క్షించాల్.   దాన్కోసం 
కాలేజీల్  వాళ్ళుళ  శవాల్ను  తెచిచ  పెడతారు. 

వెైదయ  విదాయరుథల్ందరూ  ఆ  శవాల్ను  జ్గరిత్తగా 
సరెైన పదధితిలో కోసి, శర్రంలో ఏ భాగం ఎకకడ 
ఉండేదీ,  ఎటాలి  ఉండేదీ  చూసి 
నేరుచకుంటారు.   ఆపరేషనులి  చేస్ందుకు 
కావల్సిన  అనుభవమ్మూ  అటాలిగ  కద, 

వచేచద్!? 

అయితే  అబాబుయిల్ందరూ  శవపర్కల్ు  చేస్ 
చోట  ఈ  ఒకక  అమాముయినీ  ఉండన్చేచద్ 
లేదన్నరు  కాలేజీవాళ్ళుళ.   అటాలి  అన్   శవ 
పర్కల్ు  చెయయకుండా  డాకటూరు  ఎలా 
అవతారు,  ఎవరెనై్?  'అందరూ 
వెళ్ళపోయాక,  సాయంత్రం  పూట  ఆమ 
ఒకకతే  వచిచ  శవపర్క  చేసుకునేటలియితే 

పరావలేదు' అన్నరు పెదద డాకటూరు గారు. 
మ్మరియా  చాలా  ధైరయం  ఉనన  పాప. 'సరేలెండ 
అటాలిగ కాన్వవండ' అననద్. 

ఆరోజు  సాయంత్రం  కాగానే  చకకగా  ఒక 
లాంత్రు చేత్పటుటూకొన్, కాలేజీక్ చేరుకుననద్. 

(మీకు  అనుమానం  వచిచందా,  'లాంత్రు 
ఎందుకు?'అన్?  ఎందుకంటే  అపపటక్  ఇంకా 
కరెంటు  దీపాల్ు  కనుకోకలేదు  మ్మనుషుల్ు! 

రాతిరి  అవవగానే  ఎవరిక్  వాళ్ళుళ  దీపాల్ు, 

లాంత్రులి వెల్గంచుకోవాల్సందే! అందుకన్!) 

సరే,  ఈ  పాప  కాలేజీక్  చేరుకునేసరిక్  చీకట 
పడత్ుననద్.   కాలేజీలో  ఎవవరూ  లేరు. 

పరియోగశాల్లో   చుటూటూ  స్సాల్ు..స్సాలోలి 
ఫ్రాముల్న్  దరవంలో-  ఒకోకదాన్లో  ఒకోక  శర్ర 
భాగం తేల్ుత్ూ ఉననద్- ఒక స్సాలో మదడ, 

ఒక  స్సాలో  కాల్ు,  ఒక  దాన్లో  చెయియ, 
ఒకదాన్లో  గుండ-  ఇలాగ.  అంత్టా న్శశబదం 
అల్ుమ్ముకున్  ఉననద్.  మ్మధయలో  బల్లిమీద 
మానవ కళ్బరం పెటటూ ఉంద్, కదల్కుండా పడ 
ఉననద్ ఒక శవం! 
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ఆ  వాతావరణాన్న  పాపం,  ఊహించలేదు 
మ్మరియా.  కణంలో  ఆ  పాపకు  విపర్త్మైన 
భయం  వేసింద్.  గుండలోలించి  త్నునకొచిచంద్ 
వణుకు.   కళ్ళుళ  తిరిగనటుటూ,  మ్మూరఛ 
వచిచనటుటూ  అన్పించింద్.   వెంటనే  బయటక్ 
పరుగెత్ుతకుంటూ  వచిచంద్.   వెనక్క  తిరిగ 
చూడకుండా  ఇంటక్  పరుగు  తీసింద్. 

ఆయాసంతో  ఇక  పరుగెత్తలేనంత్  వరకూ 
పరుగు. అటుపైెన మల్లిగా, నీరసంగా  నడక. 

అపుపడ  గమ్మన్ంచింద్  మ్మరియా-  రోడడు 
పరికకన  ఒక  పాప  కూర్చన్  ఆడకుంటుననద్. 

పాప  చుటూటూ  అంతా  మ్మురిక్,  రోత్,  ఈగల్ు. 
అటూ  ఇటూ  వేగంగా  పరుగుల్ు  పెడత్ునన 
వాహన్ల్ు,  గురరిపు  బళ్ళళ  శబాదల్ు.   అంగళ్ళలి 
వాళ్ళుళ,  బండలివాళ్ళుళ  అరుసుతన్నరు,  ర్ద- 

చీకట.  కానీ ఆ అమాముయి ఆడకుంటుననద్- 

సంతోషంగా ఉంద్. ఆ పాప చేతిలో ఉననద్ ఒక 
రంగు  కాగత్ం!  దాన్న  చూసుకొన్ 
మ్మురిసిపోత్ుననద్ ఆ పాప.  చుటుటూ పరికకల్ ఏం 
జరుగుత్ున్న,  ఎంత్  జుగుపాసకర 
వాతావరణం  ఉన్న  పటటూంచుకోవటం  లేదు- 

పూరితగా త్న ఆటలో న్మ్మగనమైపోయి ఉననద్. 

మ్మరియా  అకకడే  న్ల్ుచననద్  కొంత్  స్పు. 

ఆడకుంటునన చినన పాప లోన్ సంతోషం,  ఆ 
చీకట  తెరలోలించి  కూడా   దూసుకు  వచిచ 
మ్మరియా  కళ్ళుళ  తెరిపించింద్.  త్న  కరతవయం 
ఏంటో గురుతచేసింద్.  

పారిపోత్ునన మ్మరియా ఒక న్శచయాన్క్ 
వచిచంద్.  వెనక్క  తిరిగ   ధైరయంగా  కాలేజీ 
చేరుకుననద్.   పరియోగశాల్లోక్  వెళ్ళ  శవాన్న 
కోసి  పర్క్షించింద్.  లాంత్రు  వెల్ుగులో 
వివరంగా నోటుస త్యారు చేసుకుననద్. రాతిరి 
బాగా చీకట పడాడుక ఇల్ులి చేరుకుననద్. 
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ఆ  త్రువాత్  ఇక   ఆమ  వెనక్క  తిరిగ 
చూడలేదు.  ఆమ  న్శచయం  మ్ముందు 
న్ల్ువలేక భయమే పారిపోయినటలియింద్. 

మ్మరియా మాంటసోర్ ఆ విధంగా ఇటల్ దేశపు 
మొటటూ  మొదట  మ్మహిళ్  డాకటూరెైంద్.  త్నకు 
కరతవాయన్న  బోధించిన  చినన  పాపను  ఆమ 

మ్మరిచపోలేదు.  ఎంతోమ్మంద్  మ్మహిళ్ళల్కు, 

పిల్లిల్కు  మానవత్వంతో  కూడన  వెైదయస్వల్ు 
అంద్ంచింద్ మ్మరియా. 

ఒకవెైపున  డాకటూరుగా  స్వల్ు  అంద్సూతనే, 

మ్మరోవెైపున  గొపప  విదాయవేత్తగా  ఎద్గ  చిర 
సమురణీయురాలైెంద్ మ్మరియా మాంటసోర్. 
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చి ల్ పి  ప రిశ న ల్ ు -తి క క  జ వా బ ు ల్ ు
డరయివరక్  చిరాకు ఎందుకొచిచంద్?! 

ద్గబోయ్ సారు  పదే పదే  సైడ్ మ్రరిరోలి జుటుటూ  సవరించుకుంటున్నడన్! 

"ఫీజు ఎకుకవ" అనన  పేరెంట్తో  పిరిన్సపాల    ఏమ్మన్నడ?! 

"ఏం పరావలేదండ! మీ ఇషటూం! నేట రూపాయిలే   రేపట డాల్రులి అన్ మాత్రం 
మ్మరిచపోకండ!” అన్నడ.

"న్యయంలో   అన్యయం" అంటే!? 

జవాబు: దొంగ  సరిటూఫికెట్తో  న్యయ వాద్ అవవటం!! 

'అతాయశ' అంటే.....? 

జవాబు: టకెట్   కొనకుండా  లాటర్  రావాల్నుకోవటం!

-శ్రి వివియస్ మ్మూరిత, చొద్మళ్ళళ
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అ ం తా  మ్మ న మ్మ ం చి క  
బాగా  పేర్ంద్న పాత్ తెల్ుగు కథలోలి  ఒకట, ఈ  కథ.  ఉదాత్తమైన  తాతితవక   విల్ువల్తో   కూడన  ఇలాంట  
కథల్ు  మ్మన   చుటూటూ   చాలా  ఉన్నయి.  మీకూ  తెల్ుస్మ, ఈ  కథ- అయిన్  చదవండ, గురుతచేసుకోండ. 

కధనం: పరాతప్ అగరావల, తెల్ుగు అనుకరణ: న్రాయణ 

అనగా   అనగా   ఒక   రాజుగారు   ఉండేవారు. 

ఆయనకొక   మ్మంతిరి.  ఆ   మ్మంతిరి  గారిక్ 
దేవడంటే    చాలా    నమ్మముకం   ఉండేద్. 

పరిపంచంలో    ఏం   జరిగన్    'ఆ    భగవంత్ుడే 
అటాలి   చేయించాడ'  అనుకునేవాడ. 

అందుకన్ , ఆయనకు  ఎవరు, ఎటాలింట  వారత 
చెపిపన్,  "అవనవను-  చాలా   మేల్ు 

జరిగంద్.  అద్   మ్మన   మ్మంచిక;  ఎందుకంటే 
చెడడుదైతే  దాన్న  దేవడ  అసల్ు  జరగన్చేచవాడే 
కాదు!" అనేవాడ. 

మ్మంతిరిగారిచేచ   ఇటాలింట   జవాబుల్ు   చాలా 
కాల్ం  పాటు   బాగానే   నపాపయి-  ఏమ్మంటే 
ఆయన   చుటూటూ   ఎందుకనో,   ఎపుపడూ 
అదృషటూమే   న్ల్కొన్   ఉండేద్-  దురదృషటూం 
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ఎపుపడోగానీ   ఆయన   త్ల్ుపు   త్టేటూద్   కాదు. 

అయితే   ఒక రోజున   ఆయన   న్జంగా  కషాటూల్ 
ఊచిలో  చికుకకున్నడ! 

ఆరోజున  రాజుగారు  పొరుగురాజు మీద 
యుదాధిన్క్   వెళ్లిరు.  ఆ   యుదధింలో   ఆయన 
చిటకెన  వేల్ు  ఒకట  తెగపోయింద్. 

అయితేనేమ్,  ఆ యుదధింలో  చివరిక్  గెల్ుపు 
ఆయనదే  అయియంద్.   అందరూ 
ఉతాసహంగా   రాజధాన్క్   తిరిగ   వచాచరు. 

అటుపైెన   త్నూ,  త్న   సనైయమ్మూ   ఎంత్ 
గొపపగా   యుదధిం   చేసిందీ   వివరించి 
చెబుత్ున్నరాయన, మ్మంతిరిగారిక్. 

ఆ  సమ్మయంలో   ఆ  రాజుగారు   త్న   చెయియ 

పైెకెతిత    చూపిసూత -  "అయితే  ఇన్న  సంతోషాల్ 
నడమ్మ   ఒకక   చినన  దురదృషటూపు   సంఘటన 
కూడా   జరిగంద్.  శత్ురిరాజుతో 
భయంకరమైన   ఖడగయుదధిం   చేసుతననపుడ 
న్   చిటకెనవేల్ు   పూరితగా   తెగపోయింద్. 

చూడండ!" అన్నడ. 

మ్మంతిరిగారు   రాజుగారి   వేల్ును   శరిదధిగా 
పరిశ్ల్సూత - "ఇద్ కూడా  మ్మన  మ్మంచికలెండ. 

ఇలా  వేల్ు  తెగమ్మంచిదే  అయియంద్.  లేకపోతే 
దేవడ   ఇటాలి   ఎందుకు   అవవన్సాతడ?" 

అన్నడ. 

రాజుగారిక్     చాలా   అవమానం 
జరిగనటలిన్పించింద్.  విపర్త్మైన   కోపం 
వచిచంద్.  త్న   వేల్ు   పోయిందన్   బాధపడే 
బదుల్ు, ఈ  మ్మంతిరి   సంతోషపడటం  న్జంగా 
సాహసమే.  "ఇలాంట   దుసాసహసిక్   శ్క 
త్పపదు-  ఇత్న్క  నగరంలో   ఉండేందుకు 
వీల్ులేదు.  అడవి   అంచున   ఒక   గుడస 
వేసుకొన్   న్వసించాల్.  ఇదే   అత్న్క్   త్గన 
శ్క!"  అన్నడ  కఠినంగా.  మ్మంతిరిగారు 
'కాదు'  అనలేదు.  "దైవేచఛ!  ఆయన   ఎలా 
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అంటే   అలాగ"  అన్   నగరాన్న    విడచిపెటటూ 
వెళ్లిపోయాడ. 

ఇటాలి   కొద్ద   న్ల్ల్ు   గడచాయి.   త్రావత్ 
ఒకరోజున   రాజుగారు   వేటాడడం   కోసం 
అడవిక్వెళ్లిరు.  అకకడ   ఆయనకొక   దుపిప 
కనబడంద్.  రాజుగారు   దాన్   వెంటబడాడురు. 

అద్  త్పిపంచుకొన్   పరుగెత్ుతత్ూ   పోయింద్. 

రాజుగార్కకరే   దాన్   వెంటపడ   త్రిమారు. 

అయితే   అపపటక   సాయంకాల్ం   అయియంద్; 

పైెగా   అవి   అమావాసయ     రోజుల్ు!  అడవంతా 
చీకట  కరమ్ముముకుననద్. 

ఇక   చేస్దేమీ   లేక   రాజుగారు   కొన్న  కట్టూల్న, 
కొంచెం     గడడు  -  గాదాన్న   పోరిగుచేసి,  దగగరోలినే 
ఉనన  మ్మరిరిచెటుటూ  మీద  ఒక  మ్మంచెను  త్యారు 
చేసుకొన్   దాన్మీద   పడకున్నరు.   అల్సి 
పోయి   ఉన్నరేమ,  బాగా   న్దరపటటూంద్. 

ఆయన   న్దర  లేచేసరిక్   అపుపడే 
తెల్వారుత్ుననద్.  చూసుకుంటే  ఏమ్ముంద్? 

ఆయన   కాళ్ళూలిచేత్ుల్ూ   కటేటూసి   ఉన్నయి! 

ఎవరో   బంద్పోటు   దొంగల్ు  కాబోల్ు, 

ఆయన్న   బందీ   చేసి,  చుటూటూ    కూర్చన్ 

ఉన్నరు! 
"ననున   వద్లెయయండ"   అన్   రకరకాల్ుగా 
చెపిపచూశారు   రాజుగారు.   ఏవేవో   ఆశల్ు 
చూపించారు.  కానీ  ఆ దొంగల్ు  ఆయన్న  ఏ 
మాత్రం   పటటూంచుకోలేదు.   పైె  పెచుచ,  "మేం 
భవానీ మాత్కు   బల్  ఇచేచందుకు  త్గన  నర 
మ్మన్షి  కోసం   ఎనోన   రోజుల్ుగా 
వెత్ుకుత్ున్నం.  ఈ  రోజున  ఆ మాతే, న్నున 
ఇకకడక్   తీసుకొచిచంద్"  అన్   ఆయన్న   వాళ్ళలి 
న్యకుడ  దగగరిక్  లాకెకళ్లిరు. 

బంద్పోటలి   న్యకుడ   కూడా   రాజుగారిన్ 
చూసి   చాలా   సంతోషపడాడుడ.   అంత్ 
అందంగా,  బల్ంగా  దృఢంగా   ఉనన   వాడన్ 
బల్  ఇస్తనే కదా,  దేవి  సంతోషించేద్! 

"ఒరే  !  చాలా   మ్మంచి   వేటనేపటటూ   తెచాచరారి! 
బాగుంద్  బాగుంద్-  ఇక   సమ్మయం   వృధా 
చేయకండ.  వెంటనే   యీ   వేటకు   సాననం 
చేయించండ.  చూస్త   బల్క్   వీడ   బాగా 
సరిపోయ్టటేలి   ఉన్నడ.  అయిన్ 
ఎందుకెైన్   మ్మంచిద్-  మ్మళ్లి  ఓ సారి  జ్గరిత్తగా 
పరిశ్ల్ంచండ. బల్క్  అనీన  సిదధిం  చెయయండ. 
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'ఇవాళ్లి   పండగ'  అన్   గూడంలో   అంత్టా 
చాటంపు   వేయండ!  పదండ,అందరూ!" 

అన్  తొందరపెటాటూడ. 

రాజుగారిన్   ఇపుపడ   వాళ్ళలింతా   బల్పశువన్ 
చేస్సి,   సాననం   చేయించేందుకు 
తీసుకెళ్లిరు.   ఆ  సమ్మయంలో 
కనుకుకన్నడ  వాళ్ళలిలో   ఒకడ-  ఈ 
నరమానవడక్   ఉండాల్సన   పద్వేళ్ళూలి  లేవ, 

తొమ్ముదే  ఉన్నై!  వెంటనే   వాడ   యీ   వారతను 
న్యకుడక్    అంద్ంచాడ.  న్యకుడ 
గబగబా  వచిచ  చూశాడ. "న్జమే  !   వీడక్ 
తొమ్ముద్   వేళ్లి  ఉన్నయి!"  "తొమ్ముద్    వేళ్ళలి 
వాడన్   బల్   ఎటాలి   ఇసాతంరా?"   అడగాడ 
న్యకుడ. 

మ్మరుకణం   గూడంలో   డపుపల్ు 
ఆగపోయాయి.   న్శశబదం   అల్ుమ్ముకుననద్. 

గూడం  పెదదల్ంతా   కల్సి   మ్మరోసారి   రాజున్ 
పర్క్షించారు.  అందరూ   పెదవి  విరిచారు- 

"అంబకు  బల్చేచ  పారిణి  అన్న  అవయవాల్తో, 

సంపూరణంగా   ఉండాల్.   ఇటాలింటద్ 
పన్క్రాదు" అన్  తేలేచశారు. 

ఇంకం  చెయాయల్;  బంద్పోటలి  న్యకుడ 
రాజున్    వద్ల్పెటేటూయమ్మన్నడ.  వెంటనే 
దొంగల్ు   కొందరు   రాజున్   తీసుకెళ్లి   అడవి 
చివరోలి   వద్లేసి  వచాచరు! 

రాజుగారిన్  వాళ్ళులి  వద్లేసిన  చోట  ఒక  మ్మున్ 
కుటరం   ఉంద్.  రాజుగారు   ఆ   కుటరాన్న 
చేరుకొన్   సన్యసిన్   చూడబోయారు. 

చూడగా   ఆ  సన్యసి   వేరెవరోకాదు,  గత్ంలో 
త్నుబహిషకరించిన   మ్మంతేరి!  ఇపుపడ   ఆ 
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మ్మన్షిన్   చూస్టపపటక్   రాజుకు   పోయిన 
పారిణం   తిరిగ  వచిచనట్లిైంద్.   చాలా 
సంతోషంతో    సన్యసిన్   కౌగల్ంచుకొన్ 
"మ్త్రమా!  ఆన్డ   నువవననద్    న్జమే. 

యుదధింలో   న్   చిటకెన  వేరిల్ును 
పోగొటుటూకోవటం   మ్మంచిదే   అయియంద్. 

లేకపోతే   నేను   యీన్డ   పారిణాల్తో 
ఉండేవాడన్   కాదు!"  అన్నడ,  త్న   కథను 
యావత్ూత   మ్మంతిరిక్    విన్పించి,   త్నను 
కమ్ంచమ్మన్  కోరుత్ూ. 

"దాన్దేమ్ముననద్   మ్మహరాజ్!  త్మ్మరికం 
కాలేదు;  అంతేచాల్ు.  భగవంత్ుడ   అంతా 
మేలే  చేసాతడ,  ఆయనకు   తెల్కుండా   ఏదీ 
జరగదు" అన్నడ  మ్మంతిరి , నమ్మముకంగా. 

అంత్లోనే   రాజుగారు   అడగారు,  ఏదో 
గుర్తచిచనటులి-  "కానీ   న్కు   ఒక   సంగతి 
చెపపండ-  నేను  మ్మ్మముల్న   బహిషకరించాను 
గదా,  మ్మరి  దాన్వల్లి    మీకు    ఏమనై్    మేల్ు 
కల్గందా?" అన్. 

"న్కు    జరిగన     మేల్ు   సవయం   సిదధింగా  
కనబడత్ూనే  ఉననద్,  నేను  ఇపుపడ  ఇంకా 
బరతిక్  ఉన్ననంటే  అద్  మీ  చల్వే!"  అన్నడ 
మ్మంతిరి. 
"అదలాగ?"  అన్  రాజుగారు  అడగన  మీదట 
మ్మంతిరిగారు   చెపాపరు-  "చూడండ,  ననున 
మీరు  బహిషకరించి  ఉండకపోతే  మీతో  బాటు 
నేనూ  అడవిక్    వచిచ   ఉండేవాడన్.  దొంగల్ు 
ననునకూడా   పటుటూకొన్   ఉండేవాళ్ళులి.  మీకంటే 
చిటకెనవేల్ు   లేదు-  కనుక  వాళ్ళులి    మ్మ్మముల్న 
వద్ల్పెటేటూస్ వాళ్ళులి. కానీ   నేను  వాళ్ళలి   ఉదేదశాన్క్ 
చకకగా   సరిపోయ్వాడన్!  వాళ్ళులి  ననున   ఈ 
పాటక్   అంబకు   బల్చేచసి   ఉండేవాళ్ళులి!" 
అన్నరు. 

రాజుగారు  మ్మంతిరిన్   అభినంద్ంచారు.  అంత్ 
జ్ఞానమ్మూ,  న్బబురమ్మూ    ఉనన   ఆయన్న 
రాజ్యన్క్   వెంటబెటుటూకెళ్లి   మ్మంతిరిపదవి   తిరిగ 
ఇవవటమేకాక,   పల్ు  విధాల్ుగా 
సత్కరించారు.
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బొ మ్మ ము కు  క థ  రా య ం డ!
న్రవహణ: శ్రిమ్మతి జి.ల్ల్త్, telugu4kids.com

ఈ క్రింద్ బొమ్మమును చూడండ:

పెను  త్ుఫ్ను  రేగుత్ుంటే  ఈ  మ్ముగుగరూ  ఎటుపోత్ున్నరు,  టోపల్ు  పెటుటూకొన్?  ఊహించండ. 

ఈ సందరాభాన్న గురుత చేసుకుంటూ పోతే ఒక కథ త్డత్ుంద్ మీ మ్మనసుకు. దాన్న కాగత్ంమీద 
పెట్టూయయండ.  మాకు పంపండ. బాగుంటే రెండ న్ల్ల్ త్రావత్ దాన్న కొత్తపల్లిలోపరిచురిసాతం!

51

మా చిరున్మా: కొత్తపల్లి బృందం, యంఆరవో ఆఫీసు దగగర, చెనేనకొత్తపల్లి, అనంత్పురం జిలాలి -515101

ఫోనులి: 08559 24022, 7702877670, e-mail: team@kottapalli.in



కొత్తపల్లి - జనవరి 2012

ఏ మ ంై దో  ఏ మ! 
రెండ న్ల్ల్ క్రిత్ం    'బొమ్మముకు కథ రాయండ ' అన్ ఇచిచన బొమ్మముకు   సపందన ఇద్... 

రచన: శ్రిమ్మతి జి.ల్ల్త్, telugu4kids.com 

రామేశం అనే రచయిత్ త్న వారిత్ బల్లి మ్ముందు 
కూరుచన్  ఆలోచిసుతన్నడ.  ఇంకో  వారం 
లోపు  అత్ను  నవల్  పూరిత  చెయయవల్సి  ఉంద్. 

ఇన్నళ్ళళ నుంచి అవవన్ద్  ఇంకో వారంలో  ఎలా 
అవత్ుందన్ ఆదురాదగా ఉంద్. పబిలిషరు వచేచ  
సరిక్  కనీసం  చిత్ుత  పరితి  ఐన్  సిదధిం  చేస్త  
బావంటుంద్.. కానీ  అత్న్క్  ఆ  ఆశ  కూడా 
లేదు! 
పటనంలో  త్ను  అదదకునన  ఇంటోలి  త్నక్ 
పరిశాంత్ంగా  ఉండటేలిదన్  ఊరిక్  దూరంగా 
ఇకకడ  ఈ  ఇల్ులి  కొనుకుకన్నడ  రామేశం. 

ఇకకడ  మలై్ు  దూరం  నడచిన్  మ్మన్షి  జ్డ 
ఉండదు. ఊరిక వచిచ త్ల్ుపు కొటటూ అల్లిరి చేస్ 
పిల్లిల్ు  కానీ,  ఏ  మ్మందులో  అవసరమైతే 
గబుకుకన  తెచిచ  పెటటూమ్మన్  అడగ  వయసు 
మ్మళ్ళన  వారు  కానీ,  స్నహం  పెంచుకున్ 

సిన్మాల్కో  షికారలికో  కల్సి  వెళ్దమ్మనే 
కురరివాళ్ళుళ  కానీ  లేరు.  అసల్ు  చుటుటూ  పరికకల్  
ఎవవరూ  లేరు.  చీమ్మ  చిటుకుకమ్మన్న  
విన్పించే  న్శశబదం.  అసల్ు  చీమ్మల్ు  కూడా  
ఉన్నయో లేవో ఈ ఇంటోలి! 
ఇక ఏ  ఇబబుందీ  లేకుండా  ఆపకుండా  పేజీల్కు 
పేజీల్ు  వారిసయయవచుచ  అనుకున్నడ 
రామేశం.  ఈ  ఇంటోలిక్  వచిచన  కొరిత్తలోలి 
ఉతాసహంగా  వారియడం  మొదల్ు  పెటాటూడ. 

కానీ  కొన్నళ్ళళకు  అత్న్క్  విసుగు 
అన్పించసాగంద్. ఏ సందడ లేకుండా ఒకకడే 
బికుక  బికుకమ్మంటూ  రోజంతా  గడపడంతో 
కథల్ు వారియడాన్క్ ఆలోచనల్ు సరిగాగ వచేచవి 
కావ.  సందడ  కోసం  ఎవరెైన్  పన్  వాళ్ళళన్ 
పెటుటూకుందామ్మన్న  ఊరిక్  దూరంగా 
రావడాన్క్ ఎవరూ ఒపుపకోలేదు.  
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కొన్న  రోజుల్ుగా  వారియడాన్క్ 
కూరుచననపుపడలాలి  ఏవో  వింత్  వింత్ 
ఆలోచనల్ు  వచేచవి.  ఏవో  చపుపళ్ళుళ  
విన్పించేవి. తీరా  చూస్త  ఏమీ  ఉండేవి  కావ. 

విసుగొచిచ ఆ వచిచన చపుపళ్ళళనీన ఒక పుసతకంలో 
వారిసుకోసాగాడ.  వాట  గురించి  ఏవేవో 
ఊహించి  వారిస్వాడ.   అద్  అత్న్క్  ఒక 
వయసనం  లాగా  అల్వాటయియంద్.  ఊహించి 
ఊహించి  కథల్ు  అల్లి  పుసతకాన్న  న్ంపేశాడ 
కానీ త్ను మాటచిచన నవల్ మాత్రం పటుటూమ్మన్ 
పద్ పేజీల్ు కూడా పూరిత చెయయలేకపోయాడ. 

ఆ రోజు ఇంక ఇలా  కాదన్ త్ను  వారియవల్సిన 
నవల్క్  సంబంధించిన  పేపరులి  మ్ముందు 
పెటుటూకున్  కూరుచన్నడ.  ఆ  కథ  గురించి 
త్పిపతే  ఇంకమీ  ఆలోచించకూడదనీ, 

వారియకూడదనీ  న్రణయించుకున్నడ. 

త్నకు  విన్పిసుతనన  శబాదల్  గురించి  ఊహించి 
వారిసుకునన  కథల్  పుసతకాన్న  చెత్త  బుటటూలోక్ 
గరవాటు  వేశాడ.  బల్లి  మ్ముందు 
కూరుచననపద్  న్మ్షాల్క  మ్మళ్ళ  ఏదో 
చపుపడయియంద్.  రామేశం  విసురుగా  లేచి 

న్ల్బడాడుడ.  "ఇద్  చివరి  సారి.  ఈ  ఒకక  
సారిక్  ఇల్లింతా  పైె  నుంచీ  క్ంద్  దాకా  చూసి  
వసాతను.  లోపలా  బయటా  చూసాతను.  వచిచ  
కూరుచన్  ఇక సాయంత్రం  వరకూ లేవకుండా  
కూరుచన్  ఈ  నవల్  ఎంత్వరకూ  ఐతే  
అంత్వరకూ వారిసాతను," అన్ న్రణయించుకున్ 
గద్నుంచి  బయటక్  వెళ్ళడ.  అత్ను 
వారియడాన్క్  ఏరపరుచుకునన  గద్  మ్గల్న 
ఇంటకన్న  కాసత  క్రిందకు  ఉననద్.  త్ల్ుపు 
తీసుకున్  మ్ముందు  గద్లోక్  వచిచన  త్రువాత్ 
కుడ  చేతి  వెైపు  తిరిగ  మటులి  ద్గ  లోపల్క్  వెళ్త 
విశాల్మైన గద్. చుటూటూ పెదద క్టకీల్ు. మటలిక్ 
వీపు  చేసి  కూరుచనేలా  కుర్చ.  దాన్  మ్ముందు 
క్టకీన్ చూసూత బల్లి.  
మ్ముందుగా మట్లిక్క  పైెక్  వెళ్ళ  బయట  త్ల్ుపు 
తీసి  చూశాడ.  ఎవరూ  త్ల్ుపు  కొటటూలేదు. 

బెల్ులి  నొకకలేదు.  బయటకు  వెళ్ళ  చూశాడ. 

చుటుటూ  పరికకల్  మ్మనుషులే  కాదు  కుకకల్ు, 

మేకల్  వంట  జంత్ువల్ు  కానీ  ఆఖరిక్ 
పురుగులాంట  ఏ  పారిణి  కానీ  కన్పించలేదు. 

ఇంట చుటూటూ ఓ సారి తిరిగ లోపల్క్ వచాచడ. 
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ఇల్లింతా  తిరిగ  చూశాడ.  అనుమానం 
కల్గంచేలా  ఏదీ  కన్పించలేదు.  లాభం  లేదన్ 
బాత్ూరిమ్ములోక్  వెళ్ళ  చెవలోలి  పెటుటూకునే  దూద్ 
తీసుకున్నడ.  

దూద్న్  చెవలోలి  పెటుటూకున్  త్న  వారిత్  బల్లి  
దగగరికెళ్ళళడాన్క్  మటులి  ద్గబోయిన  వాడలాలి  
ఆగపోయాడ. అకకడ అత్న్ బల్లి దగగర ఎవరో 
ఉన్నరు!  ఉననటులిండ  అత్న్  కళ్ళళ  మ్ముందు 
అంతా శూనయమైపోయింద్. 

కళ్ళుళ తెరిచేసరిక్ ఎదురుగుండా త్న పబిలిషరు. 

కంగారుగా  చుటూటూ  చూసుకున్నడ.  అత్ను 
హసిపటలోలి  ఉన్నడ.  వళ్ళళంతా  త్డమ్ముకున్ 

చూసుకున్నడ.  వంటక్  గాయాల్ు  కానీ 
కటులి  కానీ  ఏమీ  లేవ.  అయిన్  కంగారు  త్గగ 
లేదు.  అపుపడే  నరుస  వచిచ  బలిడ్  పెరిషర 
చూసింద్.  ఇంకా  ఏవేవో  లెకకల్ు  తీసుకుంద్. 

"మీకమ్  కంగారు  లేదు.  ఏదో  అనుకోన్ 
సంఘటన  జరిగ  తాతాకల్కంగా  జ్ఞాపక  శక్త 
కోలోపయారు. మ్మ్మముల్న ఈయనే హసిపటల్క 
తీసుకు వచాచరు.  వారం రోజుల్ుగా మ్మ్మముల్న 
రోజ  వచిచ  పరామ్మరిశసుతన్నరు.  ఈయనను 
మీరు గురుత పటటూగల్రా?" అన్ అడగంద్ నరుస. 
"ఈయన...ఈయన  పబిలిషరు.  ఈయనక్ 
నేను పుసతకం పూరిత చేసి ఇవావల్. అవనూ, ఈ 
రోజు  తార్ఖు  ఏంట?"  అన్  అడగాడ 
నరుసను. "ఏపిరిల ఒకట" అన్ చెపిపంద్ నరుస. 
"కమ్ంచండ.  పుసతకం  పూరిత  కాలేదు.  ఈ 
లోగా  ఇద్  ఒకట,  నేను  ఇలా  హసిపటలోలి 
తేలాను.  ఇంకొక  న్ల్  గడవ  ఇవవండ.  నేన్ 
ఇల్ులి వద్లేసి నగరం మ్మధయలో ఒక గద్ అదదకెనై్ 
తీసుకున్  అకకడ  ఉండ  వారిసాతను.  ఈ  ఖాళ్ 
పరిదేశంలో  ఉంటూ  న్  బురరిలో  ఆలోచనల్ు 
కూడా  ఖాళ్  అయిపోయినటులిన్నయి"  అన్ 
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అడగాడ  రామేశం.  పబిలిషరు  వింత్గా  నవివ 
పకకనే  బల్లి  మీద  ఉనన  ఒక  పుసతకాన్న  తీసి 
చూపించాడ. ఆ పుసతకం మీద రచయిత్ పేరు 
త్నదే! పుసతకం కవరు మీద బొమ్మము చూడగానే 
మ్మళ్ళ  సృపహ  త్పిపనంత్  పన్  అయియంద్ 
రామేశాన్క్. నరూస, పబిలిషరూ కల్సి సాయం 
చేసి పైెక్ కూరోచబెటాటూరు అత్న్న్. 

"ఇద్  మీరు  వారిసిన  కథ.  మీ  చిత్ుత  కాయితాల్  
బుటటూలోంచి  తీసుకునన  కథ,"  నవవత్ూ  
చెపాపడ పబిలిషరు. 
రామేశాన్క్  ఆపుకోలేనంత్  నవవ  వచిచంద్  ఈ 
సారి.  కాస్పయాయక  త్మాయించుకున్, 

"మీకు  చాలా  ధనయవాదాల్ు."  అన్  చెపాపడ. 

పబిలిషరు  మాత్రం,  "మేమే  చెపాపల్ 
ధనయవాదాల్ు.  సరి  కొరిత్త  ఆలోచన.  మీరు 
ఇంత్వరకూ  ఇటువంట  కథల్ు  వారియలేదు. 

ఈ  పుసతకాన్నమీరు  చెత్తబుటటూలో  ఎందుకు 
పడేశారో  న్కు  అరథం  కాలేదు.  ఆ  రోజు  నేను 
మ్మ్మముల్న  కల్వడాన్క్  వచిచ  మీ  కోసం  ఎదురు 
చూస్  సమ్మయంలో  చొరవ  తీసుకున్  మీ  వారిత్ 
బల్లి  దగగరకు  వెళ్ళ  ఉండకపోతే  అకకడ 

పేరుకునన  చిత్ుత  కాగతాల్ను  చూస్  వాడన్ 
కాదు.  ఈ  కథ న్కు దొరికద్  కాదు.  అననటుటూ 
ఆ  రోజు  నేను  వచేచసరిక్  మీ  ఇంట  త్ల్ుపు 
తెరిచే  ఉననద్.  అందుక  చొరవగా  మీరు 
లేకున్న మీ గద్లోక్  వెళ్ళ  చూశాను.  అద్  సరే 
కానీ,  ఇక  మీరు  త్వరగా  కోల్ుకోవాల్.  రెండ 
వారాలోలి  ఈ  పుసతకం  విడదల్  పెదద  ఎత్ుతన 
చేసుతన్నం.  ఆ  సభకు  మీరు  రావాల్  !"  అన్ 
చెపిప వెళ్ళపోయాడ. 

రామేశం  త్వరలోనే  కోల్ుకున్  పుసతక 
ఆవిషకరణకు  వెళ్ళడ.  తిరిగ  వచిచ  త్ను 
నగరంలో అదదకు తీసుకునన ఇంటోలి బాల్కనీలో 
కూరుచన్  ఆ  పుసతకం  తీసి  చూసుకున్నడ. 

దాన్  మీద  బొమ్మము  చూసి  అత్న్క్  నవావగలేదు 
మ్మళ్ళ. గటటూగా నవవత్ుంటే చుటుటూ పరికకల్ ఇళ్ళళ 
వాళ్ళుళ  క్టకీలోలించి  చూడ  సాగారు.  అత్ను 
సరుదకున్ మ్మళ్ళ ఆ బొమ్మము చూశాడ. అద్ త్ను 
మటలి  మీద  సృపహ  త్పిపపోయినపపట 
దృశయంలానే  ఉంద్.  ఆ  రోజు  త్ను  వారిత్  బల్లి 
దగగర  చూసుకున్  దడపడనద్  త్న  పబిలిషరున్ 
చూస్నననమాట!   మ్మరోసారి  చిననగా 

55



కొత్తపల్లి - జనవరి 2012

మ్మనసులోనే  నవవకున్నడ.  ఇపుపడ  త్న 
ఇల్ులి  ఆ  పుసతకం  మ్మూలాన  ఒక  పరాయటక 
కదరంగా  త్యారయియంద్.  ఆ  కథ  ఆ  ఇంటోలి 
న్జంగానే  జరిగనద్న  నమేముస్ంత్గా  అకకడ 
న్టకీయంగా దృశాయల్ు అమ్మరాచరు. పుసతకం 
బాగా  పేరు  పొందాక,  చుటూటూ  ఎనోన 
దుకాణాల్ూ  ఇత్ర  ఆకర షణల్ూ  వెల్శాయి. 

ఇపుపడకకడ  ఎంతోమ్మంద్   జన్ల్ు-  పగల్ూ 
రాతీరి కూడా. 

ఆ  పుసతకం  మీద  త్నకు  వచిచన  ఆదాయంతో 
రామేశం  ఇంకో  కొత్త  ఇల్ులి 
కొనుకోకబోత్ున్నడ.  ఆ  ఇంట  చుటూటూనే 
కాదు,  ఆ  ఇంటోలి  కూడా  ఎపుపడూ  సందడగా 
ఉండేలా  ఏరాపటు  చేసుకోవాల్న్  అత్న్ 
ఆలోచన.  "మ్ముందు  గద్లో  ఒక  చినన 
గరింథాల్యం  ఏరాపటు  చేసుకుంటాను. 

చుటుటూ పరికకల్ పిల్లిల్ు ఎపుపడైన్ అకకడక్ వచిచ 
త్మ్మక్  నచిచన  పుసతకాల్ు  తీసుకున్ 
చదువకోవచుచ.  ఒక  కుకక  పిల్లిను 
పెంచుకోవడాన్క్  తీసుకుంటాను..."  ఇలా 
సాగుత్ుననయి  అత్న్  ఆలోచనల్ు. 

ఆగకుండా  సాగుత్ున్నయి  అత్న్  కల్ం 
నుంచి కథల్ు! 

ఈ  హడావిడలో  అత్న్  కల్వరపాటుకూ, 

కథల్కూ  కారణమైన  శబదం  మ్మరుగున 
పడపోయింద్.  కొన్నళ్ళళకు  ఆ  శబదం 
ఆగపోయింద్.  అద్  బాయటర్తో  నడచే  బొమ్మము  
గడయారం. ఎలా వచిచందో రామేశం వారిత్ బల్లి 
ఉనన గద్  క్టకీ  ఒక దాన్ చూరు మీద చేరింద్. 

ఆ  ఏకాక్  రచయిత్  ఒంటరి  త్న్న్న  దూరం 
చెయయడాన్కా  అననటుటూ  ఏ  కాకో,  ఎకకడనంచో 
తెచిచ అకకడ పడేసింద్ దాన్న! 
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ఎ మ్మ ర  జో న్ స
న్రవహణ: సౌమ్మయ, పుసతకం డాట్ న్ట్.

ఐరాలిండ్  దేశపు  రాజధాన్  డబిలిన్  నగరంలో  ఏటా  "యంగ  సైంటస్ టూ  అండ్ 
ట్కానల్జీ  ఎగజబిషన్"  అన్  ఒకట  జరుగుత్ుంద్.  సూకల్ు  పిల్లిలోలి  సనైుస 
గురించి  ఆసక్త  కల్గంచడం  ఈ  కారయకరమ్మం  ల్కయం.   మ్మనకు 
జిలాలిసాథయిలోను,  రాషటూర  సాథయిలోను,  దేశ  సాథయిలోనూ   'సనై్స 
ఎగజబిషనులి'జరుగుతాయి  కదా,  ఈ  డబిలిన్  నగరపు  ఎగజబిషన్  కూడా 
అలాంటదే- మ్మరికాసత  పేరు గాంచిందననమాట. 

అకకడ  ఏటేటా  ఇచేచ  'యంగ  సంైటస్ టూ'  అనన  అవారుడు  2008  సంవత్సరంలో  ఎమ్మర  జోన్స  అనే 
అమాముయిక్ దక్కంద్. 'పరితి ఏడాదీ ఎవరికో ఒకరిక్ రావల్సందే కదా!' అనుకోవచుచ- కానీ, ఇకకడ 
పరితేయకత్ ఏమ్ట అంటే,  ఈ  అవారుడు  వచేచన్టక్  జోన్స  వయసు  పదమ్మూడ సంవత్సరాలే!  వాళ్ళలి 
దేశంలో ఈ అవారుడు పొంద్న అతి పిననవయసుకరాల్ు ఆమే!! 

ఇంత్కీ  ఈ  అమాముయి  ఏం  చేసిందో  తెల్ుసా??  మీరంతా  ఇసక  సంచీల్ు  చూస్  ఉంటారు  కదా 
ఎపుపడో ఒకపుపడ? పేరుకు త్గగటేలి  సాధారణంగా ఆ  సంచీల్  న్ండా  ఇసక న్ండ  ఉంటుంద్.  జల్ 
పరివాహం ఆపడాన్కో, మ్ల్టర్ వాళ్ళుళ యుదాధిల్ు చేసుతననపుపడ వెనుక దాకోకవడాన్కో వాడత్ూ 
ఉంటారు వీటన్.  ఇంకా చాలా చోటలి కూడా ఉపయోగసూత ఉంటారు.  బహుశా చాలా సిన్మాలోలి 
కూడా  చూస్  ఉంటారు  మీరు.  న్  మ్మటుటూకు  న్కు  ఇసక  సంచీల్ు  తొల్సారి  చూసిన  గురుత  -  మా 
ఊరోలి  త్ుంగభదారి  నద్లో!  ఇంత్కీ  ఇదంతా  ఎందుకు  చెపుతన్నను  అంటే  -  'ఒకొకకకసారి 
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ఇసకసంచీల్ు అత్యవసర పరిసిథత్ులోలి భదరత్ కోసం కూడా వాడతారు అన్ అన్న కదా. అవి న్జంగా 
భదరమైనవేన్?' అన్ ఈ అమాముయి పరిశోధించింద్. 'అలాగ, వాటన్ మ్మరింత్ భదరత్ కల్గంచేవిగా 
చేయడం ఎలా?' అనన పరిశనకు త్న పరిశోధన దావరా పరిషాకరం కనుకుకంద్. 

మామ్మూల్ుగా ఈ ఇసకసంచీల్ను భదరత్ కోసం పరిహర్లాగా పెడత్ుననపుపడ వాటమ్మధయ న్ల్కడ 
కోసం మ్ముళ్ళళ కంచెల్న ఉంచి వాడతారు. దాన్ బదుల్ు వెదురు గానీ, చెకక గానీ వాడతే, అదే సాథయి 
భదరత్ను-  మ్మరింత్  త్కుకవ  ఖరుచతో,  త్కుకవ  సమ్మయంలో  సాధించవచచన్  ఎమ్మర  పరిశోధించి 
న్రూపించింద్!  ఎంత్  చినన  సంగతి-అయితే  ఎంత్  పరిధానమైన  సంగతి!  ఇందుక  ఆమక్  ఈ 
"యంగ  సైంటస్ టూ"  అవారుడు  వచిచంద్.  'నీకు  ఇంత్  చకకన్  ఐడయా  ఎలా  వచిచందమాము?'  అన్ 
అడగతే  'పరికృతి భీభతాసల్ గురించి,  అత్యవసర సమ్మయాలోలి భదరత్ గురించీ చద్విన వారతలే త్నక్ 
పేరిరణ'  అన్  చెపిపంద్  ఈ  అమాముయి.  ఈ  పరిదరశన  త్రువాత్  ఆమ  సూకలోలినూ,  త్రువాత్  ఆమ 
న్వసించే  పటటూణంలోనూ  ఆమక్  ఒక  సన్మునంకూడా  చేసారట.  ఇటవలే  సూకల్ు  చదువల్ు 
మ్ముగంచుకునన  ఈ  అమాముయి పర్కలోలి  చకకట  పరితిభ  పరిదరిశంచి  పరిపంచ  పరిఖాయతి  చెంద్న  కంబిరిడజ  
విశవవిదాయల్యం లో చదువకోవడాన్క్ స్టు దక్కంచుకుంద్. 

అదీ  ఈ  అమాముయి  కథ  (ఇపపటవరకూ).  ఇలా  మ్మన  ఆలోచనల్క్  పదును  పెటుటూకుంటూ,  మీ 
సూకలోలినూ, మీ జిలాలిలోనూ జరిగ  సనైుస ఎగజబిషనలిలో ఉతాసహంగా పాలొ గనడం వల్లి మీరు కూడా 
ఎనోన విషయాల్ు తెల్ుసుకోవచుచ. ఏమ్మంటారు?
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స మీ క
న్రవహణ: శ్రిమ్మతి మాల్తీ కృషణ, విదాయరిథ సృజన కుటర, విజయవాడ.

డసంబరు  న్ల్   సంపాదకీయం బాగా  న్రుతాసహపరచింద్. 

మ్ముగంపు  వాకాయల్కీ,  కథాంశాన్కీ   సంబంధ  లోపం   వననటులి 
అన్పించింద్.  దేవడే   మ్మనుషుయల్   రాత్ను   మారచడం   త్నవల్లి 
కాదనేశాక,   జరిగన   దాంటోలి   పాపం   రామ్ము   పరిమేయం 
ఏమ్ముననటులి?  కొత్త   సంవత్సరం   సందరభాంగా   సుఖ  దు:ఖాల్ 
గురించి  మాటాలిడడం  పరిపాటే అయిన్ గానీ, పిల్లిల్  పతిరిక కదా, 

ఉతాసహ  పరచే   విషయం   తీసుకుంటే   బాగుండే  దేమ!  క్రిసముస్, 

నూయఇయర- రెండూ  పిల్లిల్న  సంతోష పెటేటూవి కదా!

అటటూ  మీద   బొమ్మము  పరితిసార్,   ఆ  మాసపు   విశ్షటూత్న్   సుసృషటూంగా   గురుత  చేసూత,  ఓ  సూఫరితన్ 
న్ంపేద్గా   వండడం   అల్వాటై్పోయింద్.  అలానే   వండాల్న్   లేదుగానీ,   ఆ  అల్వాటులో 
ఈసారి  పిల్లిల్కెంతో  ఇషటూమైన  క్రిసముస్  తాత్నో, జీసస్ సూఫరితనో ఊహించి, ఎదురుచూసిన మాకు-

కొంచెం  'అయోయ!' అన్పించింద్.

నీతిచంద్రిక  కూడా   ఈసారి   పటుటూ   త్గగంద్.  సంభాషణల్ు   సాగదీసినటులి,  అకకడకకడా 
సందరాభాన్క్   సంబంధం  లేనటులిగానూ   వన్నయన్పించింద్.  'మాటల్   వల్లి   విరిగన   మ్మనసు 
మాత్రం  ఇక  చకకబడదు',  'మాట తీరు బాగుండడం  అవసరం' లాంటవి  ఆయాసందరాభాల్లో 
ఆయా   పాత్రల్కు  ఎందుకు  ఆపాద్ంచారో  అరథం  కాలేదు.
అతి  సాధారణమైన  అంశాల్ను  కథా వసుతవల్ుగా  ఎంచుకున్, కథ వారియడాన్క్ బురరిల్ు  బదదల్ు 
కొటుటూకోవల్సిన   పనేలిదన్   చెపిప  మపిపంచారు  సుషము,  శ్రిల్త్  -  పెదదల్  మాట,  కంచె కథల్  దావరా. 

కొడకు   లేన్   రాజుల్ు  యువరాణిక్   సవయంవరం   పరికటంచి,  యోగుయడైన   అల్ులిణిణ 
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ఎంచుకోవడమే   మ్మనక్   తెల్ుసు.  భారగవి   యువరాణి   చేతిక   పగాగల్పపగంచి   మ్మంచి 
మ్ముగంపున్చిచంద్-  'స్తర శక్త' కథక్.

ధనుశ్రి   వారిసిన   'వారసుడ  ' కథ   మామ్మూల్ుగానే   వన్న,   భీమ్ముడ  కషటూపడ   పన్  చేసూత, 
నల్ుగురిక్  పన్  కల్పసూత, ఆ త్ృపితలో  త్ండరి  వదదకు  వెళ్ళళడానీన, పదవినీ  మ్మరిచపోవడం  బాగుంద్. 

మ్మనం  చేస్  పన్  దావరా  వచేచ  సంత్ృపిత  మ్ముందు  పదవి  ఏ పాట  చెయయదన్  చెపపకనే  చెపపడం  అంత్  
చిననపిల్లికు  సాధయమైందంటే  ఆశచరయం. 

హెమైావతి  గారి  చంటగాడ  కథ  పరిసరాల్   విజ్ఞానం   గురించిన   మ్మంచి  పాఠంలా  వంద్.  అతి 
సరళ్ళమనై   వసుతవతో,  చురుకుగా  సాగన  కథనం  ఆదయంత్ం  ఆపకుండా  చద్వించింద్.  తాను 
నమ్మున  విషయాన్న  ఎంతో    ఇషటూంగా   చెపిపనటులింద్.  'రాకసుడే  నయం' పాలిట్  కొరిత్తగా  వంద్. 

'తెల్వి-బల్ం'లో  చాలా  పరిశనలొచాచయి. అంత్మ్మంచి  స్నహిత్ుల్ు - పిల్లిల్ పెళ్ళ గురించి, మ్ముందు 
ఇదదరూ  కల్సి  ఎందుకు  మాటాలిడకోలేదో, చల్మ్మయయ మసం  తెల్సిన రామ్మయయ, స్నహిత్ుడ 
దగగరక  తిననగా  వెళ్ళళక  గారిమాధికారి  దగగరిక్  ఎందుకు వెళ్ళడో, అరథం కాలేదు.
ఇక   పంజరంలో   పెరిగన   చిల్ుక  బల్హనత్న్   గరిహించిన   పుల్  దాన్న   వద్లేయడం,  కృతిరిమ్మ 
వాతావరణాన్క్  అనుగుణంగా   నేరుచకునన   విషయాలేవీ   న్జజీవిత్ంలో   పన్క్   రావన్   చెపపడం  
బాగుంద్.  'శబరి  కథ' అగరావల  గారు   చెపిపనదే   ఇంత్  వరకూ   విననద్.  మ్మరి   అనల్ు 
రామాయణంలో  ఎలా వందో ?  అనువాదం  శబరి భక్తనీ, రామ్ముడ  పరితినీ  కళ్ళళకు  కటటూంచింద్.

మేథమేటరికస చిననన్ట   జ్ఞాపకాల్ను   కద్ల్ంచింద్.  జెైస్తారాం  గారి   చిటటూ  పాటల్ు  మ్ముదుదగా 
వన్నయి. బొమ్మముల్  విషయంలో  కాసత   శరిదధి చూపిస్త  బాగుండేదన్పించింద్.

సరికొరిత్త   సంవత్సరాన్క్   సంతోషంగా  సావగత్ం   చెబాదం.  సంవత్సరమ్మంతా  అల్రించిన   కొత్తపల్లిక్ 
అభినందనల్ు.  కొరిత్త  సంవత్సరంలో  - కొత్తపల్లి  కావాల్  మ్మరిన్న  కొరిత్త కలాల్కీ - కొంగొరిత్త  కథల్కీ 
సరికొత్త వేద్క!
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ప ద ర ం గ ం-11
ఈ పదరంగం చాలా సుల్భం! దీన్న  ఓ తెల్లికాగత్ంలో  పూరించి పంపండ.  మీ పేరుతో బాటు  మీ బడ పేరు, 

త్రగతి త్పపక రాయండ. సరైెన సమాధాన్ల్ు పంపిన పిల్లిల్  పేరలిను  పదరంగం-12 తో పాటు పరిచురించగల్ం.

న్రవహణ: దేవి, బెంగుళ్ళూరు.

1 2 3

4

5 6 7

8 9

10 11

12

ఆ ధా రా ల్ ు: 

అ డ డుం: 

1.  జనవరిలో  వచేచ ఒక పండగ(3)

2.  బాబు కాదు (2)

4.  నల్క లాంట దే, కంటలో  పడతే బాధిసుతంద్(3)

5.  రంగుల్ మ్ముగుగ(4)

8.  దగగర(2) 

11.  తాత్కు ఊత్ం(4)

12.  విచారం(3)

న్ ల్ ు వ: 

1.  సంతోషం, ఆనందం లాంటదే (3)

2.  క్షీరం (2)

3.  కుంకుమ్మ తోటద్, ఒక రంగు(3)

4.  మ్మంచంలో  నక్క, రకతం  తాగ  పురుగు(2)

6.  భీమ్ముడ,ఆంజనేయుడ-వీరిదదరి ఆయుధం (2)

7.  వడలి పండే చేల్ు(4)

9.  బటటూల్ు  ఉతికవాడ(3) 

10. ఈ ఆధారం సంఖయ(2)

ప ద ర ం గ ం  -10   క్    స మా ధా న ం  
సరైెన  సమాధానం  రాసి  పంపిన 
పిల్లిల్ు:

1. అసంగానందరెడడు, 4 వ త్రగతి, 

అజంతా సూకల్ు, న్ల్ూలిరు.

2. ఏ .యస్. నందన, 4 వ త్రగతి, 

పరికృతి బడ, చెనేనకొత్తపల్లి.
3. జి.సత్యల్క, రెండో త్రగతి, 

ఇంటబడ, చెనేనకొత్తపల్లి.
4.  ఆర. అయయపప, 6 మేరిగోలడు, అరవింద సూకల, కుంచనపల్లి.
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స ం కా రిం తి  స ం బ ర ం  
రచన, సంగ్త్ం : శ్రి వారణాసి వెంకటారివ గారు, విజయవాడ 
గానం: శ్రియుత్ుల్ు సుధారాణి, మ్మురళ్ కృషణ, అనంత్ శరము. 

ఎన్ననోన పండగలొసతై 
ఎగసిపడే ఉతాసహంతో 
ఎనలేన్ ఆనందం 
ఏడంతా పిల్లిల్క్సతై 

సంబరాల్ సంకారింతొచెచ- 

ఊరువాడకులాలిసమ్చెచ 
స్దయం చేస్ రెైత్ననల్ 
స్దతీరేచ మ్మూన్నళ్ళలి పండగ 

చేసిన శరిమ్మ ఫల్త్ంగా 
సిరి చేరు ధానయమై రెైత్ుల్ళ్ళళ 
తీరిచి ద్ద్దన మ్ముగుగల్ులి 
తీరుగ కన్నల్ు పెటటూన గొబిబుళ్ళుళ 
కురిస్ మ్మంచు తొల్ పొదుదలోలి 
హరిన్ కీరితసూత తిరుగు దాసుళ్ళుళ 
మ్ముగురున బటటూల్ు  మ్ముంగాళ్ళలి గజెజల్ు 
మ్ముంగట చిందేయు బసవళ్ళుళ ఎటుకన్న 
సంకారింతి సమ్మయాన!
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జ య మ్మ మ్మ ము  జ య మ్మ మ్మ ము  జ య మ్మ ు
రచన: శ్రి వారణాసి వెంకటారివగారు, విజయవాడ.

గానం:  చిరంజీవల్ు  సరిగమ్మ, కీరతన, అఖిల్, విజయవాడ.

జయమ్మమ్మము జయమ్మమ్మము జయమ్ము
జయమ్మమ్మము జయమ్మమ్మము  జననీ
భువన్ైక పావనీ ఓ భారతావనీ!

ఉభయ సంధయల్ు కవిత్ల్ుగుగపాల్ుగ బెటటూ
కాళ్దాసున్ కనన ఓ పాల్వెల్లి
రాగ తాళ్ళపు శురిత్ుల్ పొతితళ్ళలిలో పొదవి
తాయగయయ సాక్న ఓ కల్పవల్లి!

హిమ్మశైల్ శ్ఖరాల్ు కురుల్ మ్మణులైె కుదుర
గంగా త్రంగాల్ు -
బంగారుటంచులైె  కొంగునమ్మరె
గౌత్మీ కృషణల్ు ఒడపాపలైె నీకు ఒద్గపోగా
మ్మూడ జల్ధులె నీకు మకరిలెలిను త్ల్లి!
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ఈ  న్ ల్ లో  ఏ ప న్ -ఎ వ రి ద్?

ఆరిథక వయవహరాల్ు, న్రవహణ: సుబబురాజు
సంపాదకత్వం: న్రాయణ
వెబెసైటు, సమాచార సాంకతికత్: ఆనంద, ల్క
అకర కూరుప: శ్రి ల్క
మ్ముదరణ: 'మ్ముద్రిక' కృపాకరరావ
మ్ముఖచిత్రం  'మేరియా మాంటసోర్': వీరాంజి
చితారిల్ు: అడవిరామ్ముడ, రామ్ము, వినయ, 

వాసు, చందరకాంత్, శ్వ, పరిసాద, వెంకట్ . 
బొమ్మముకు కథ: జి.ల్ల్త్, telugu4kids

కథల్ు, పాటల్ు: చాలామ్మంద్ పిల్లిల్ు

మ్మ ు ద్ రిత్  ప రిత్ ు ల్  వె ల్ :

పరితి ఒక్కంటక్: 20 రూ.

12 పుసతకాల్కైె చందా: 240 రూ.

“కొత్తపల్లి ట రసుటూ  పేరిట యంవో” /డడన్ ఈ చిరున్మాకు 
పంపండ:  కొత్తపల్లి ట రసుటూ, యంఆరవో ఆఫీసు దగగర, 

చెనేనకొత్తపల్లి, అనంత్పురం జిలాలి- 515101, ఆంధరపరిదేశ్.

బాయంకు అకౌకంటు వివరాల్ు:
“Kottapalli Trust”,
A/c No. 0138101018809 (savings), Canara Bank, 
Chennekothapalli. IFSC: CNRB0000138

ఫోనులి:  08559 240222, 7702877670
ఇ-మయిల్ు: team@kottapalli.in

పిల్లిలోలి సృజన్త్ముకత్ సహజం.  కథల్ు, ఆటల్ు, పాటల్ు, బొమ్మముల్ు దాన్క్ ఊతాన్నసాతయి.  మాత్ృభాషలో 
ఇషటూంగా చదవటం, తేల్కగా రాయటం వస్త అటుపెైన అన్న శాసాతరల్ూ సుల్భంగా వంటపటుటూతాయి-న్జం! 

అందుకన్ మీ పిల్లిలోలి ఉనన కాల్పన్క శక్తక్ పదును పెటటూండ.  వాళ్ళలిను కథల్ు రాస్ందుకు, పాటల్ు పాడేందుకు, 

బొమ్మముల్ు వేస్ందుకు పోరిత్సహించండ.  వాళ్ళళ రచనల్న మాకు పంపండ.  కావాల్న్పిస్త మీరే ఇలాంట 
పతిరికనొకదాన్న మొదల్ు పెటటూండ- ఎలాగెనై్ సరే- పిల్లిల్ు పెదదవాళ్ళలియ్యలోగా వాళ్ళుళ చాలా చాలా తెల్ుగు కథల్న 
చద్వేలా, రాస్లా చేయండ.   మీ పిల్లిల్కు ఈ పతిరికలోన్ కథల్ు నచుచతాయనే మా నమ్మముకం- వీటన్ 
వీలైెనంత్ మ్మంద్తో పంచుకోండ.  మీరు రాసిన పిల్లిల్ కథల్ు ఏమైన్ ఉంటే పన్గటుటూకున్ైన్ సరే, మాకు 
పంపండ.  వీల్ు చేసుకొన్ పరిచురిసాతం.

ప రితే య క  క ృ త్ జ ఞాత్ ల్ ు :

 పరికృతి  బడక్, మ్మన లైెబరర్ వారిక్, telugu4kidsవారిక్, చిల్పి పరిశనల్  మ్మూరితగారిక్, మాల్తీకృషణ గారలిక్, రాధా రాజశేఖర గారలిక్, 

కంపూయటరలిలో లైెనకుస వయవసథను  చకకగా అంద్సుతనన ఉబుంటు వారిక్,  జింప్, అడాసిట త్ద్త్ర ఓపెన్ సోరుస సాఫ్టూవేరు న్రాముత్ల్కు, 

ఇంకా పేరులి రాయన్ అనేకమ్మంద్క్.



మంచి పుసతకం  :  

ప గ టి క ల
"నేను కాలిసులోకి వచ్చను.  పిలలిలతో చెపాపను- "అబ్బాయిలూ! ఈ రోజు ఇంత్కనానె ఎకుకువగా చేస్ పనేమీ 
లేదు.  రేపటి నుంచీ ఒక కొత్త కారయేకరమం మొదలు పెడదాం.  ఈ రోజుకు సెలవు తీసుకోండ" 

సెలవు  మాట  వినగానే  పిలలిలు  'హ-హ'  అన్  కేకలు  వేసూత  కాలిసులోంచి  బయటికి  వచేచశారు.  పాఠశాలంత 
గందరగోళంతో  న్ండపోయింద్.  వాతవరణం  అంత  'సెలవు,  సెలవు,  సెలవు'  అంటూ  పరిత్ధవేన్ంచింద్. 

నాలుగవ త్రగత్ పిలలిలు ఎగురుత్ూ, దుముకుత్ూ, గంత్ులు వేసుకుంటూ ఇంటిదార పట్టారు. 
పరికకునుననె  విదాయేరుథులూ,  ఉపాధ్యేయులూ,  'ఇదేమిట్'  అన్  వింత్గా  చూసూత  ఉండపోయారు. 
పరిధ్న్పాధ్యేయుడు  గబగబ్  నా  దగగరకు  వచ్చడు.  నొసలు  విరచ్డు.  "మీరు  వాళళకు  సెలవు 
ఎందుకిచ్చరు? ఇంకా ర్ండుగంటలు పాఠశాల జరగాల్ కదా?" అనానెడు. 

నేననానెను- "అయాయే! పిలలిలు ఈరోజు ఆసకిత చూపటం లేదు. అందరూ అసతవయేసతంగా ఉనానెరు.." 
పరిధ్న్పాధ్యేయుడు  కొంచెం  కటువుగా  అనానెడు- "వాళుళ  ఎట్లి  వునానె  సరే,  ననునె  అడగకుండా  మీరు  ఈ 
విధంగా  సెలవు  ఇవవేట్న్కి  వీలులేదు.   ఒక  కాలిసు  పిలలిలు  ఇళళకు  వెళ్ళపోతే  మిగిల్న  కాలిసుల  వాళుళ  ఎల్ 
చదువుతరు? మీరు చేసుతననె ఈ పరియోగాలు ఇకకుడ పన్కిరావు..." 

నేననానెను- "..దెబబాలు కొటిటా చద్వించే పన్ అందరూ చేసూతనే ఉనానెరు.  దాన్ ఫల్త్మే ఇవాళలి చూసుతనానెను. 
పిలలిలు  అమరాయేదగానూ,  మొరటుగానూ  పరివరతసుతనానెరు.  అలలిర  పిలలిలైపోయారు.  హదుదుమీర  పోయారు; 
కొరకరాన్  కొయయేలుగ  త్యారయాయేరు.   'హ-హ,హ-హ'  అన్  కేకలు  వేయటం,  చపపటులి  కొటటాటమే 
నేరుచకుననెటులిగా  కన్పిసుతనానెరు.   వాళలికు  బడమీద  ప్రిమ  లేదు.   సెలవు  ప్రు  వినగానే  ఎగురుత్ూ, 

దుముకుత్ూ పరుగు పెట్టారో చూడండ.." " 

మీరు చెపపండ ఇపుపడు- మీకు బడ అంటే ఇష్టామా, సెలవులంటే ఇష్టామా? 

చదవటం అంటే ఇష్టామా, చద్వాక వచేచ సరటాఫికేటులి, ఉద్యేగాలూ  ఇష్టామా? 

చదువుకునేవాళుళ,  చద్వించేవాళుళ  కొంచెం  ఊహ  రాగానే  త్పపకుండా 
చదవాల్సోన-  కథకాన్  కథల్ంటి  పుసతకం,  ప గ టి క ల .  హైదరాబ్దు 
బుక్టరసుటావాళుళ 1999 లో అచేచసిన ఈ పుసతకాన్నె  ఎల్గైనా సంపాద్ంచుకొన్ చదవండ, బ్గా 
ఆలోచించండ.



అ య్ యో    !   తె ల ు గ ు  రా ద  ,   ఎ లా గ  ?!  

"కథలమ్మా కథలు! కథలమ్మా కథలు! రకరకాల కథలు! తెలుగుపిలలల కథలు!" 
"ఏం కథలు బాబూ? మ్ పిలలలకు తెలుగు చదవటం రాదు.  ఇంగ్లషు కథలు ఏమన్నా ఉన్నాయ, నీ దగగర?" 

"ఇంగ్లషువైతే  వేరేవాళ్ళ  దగగర  దొరుకుతాయండ.   న్  దగగర  ఉన్నా  సరుకంతా  తెలుగువాళ్ల  కోసమ.   ఏం,  మీ  పిలలలు 
తెలుగువాళ్ుళ కారాండ? పాపం, వాళ్ళకి కొంచెం తెలుగు నేర్పించకపోయరూ?" 

"ఏమో న్యన్! మ్ వాళ్లకైతే ఇంగ్లషు అంటేనే ఇషటం.  ఆ ఇంగ్లషు నేరుచుకునేసర్కే వాళ్ల తల పారాణం తోకకొచ్చుంద.  ఇంక 
తెలుగు ఎకకడ నేరుచుకుంటారు?" 

"అవున్లండ, పాపం.  కానీ న్ దగగర ఉన్నావి తెలుగు కథలేన్ండ.  మీకు పనికిరావు." 

"ఏద,  ఓసార్  చూడనియ్యో-  పుసతకం  బానే  ఉన్నాటుటందయయో,  కాయ్తం,  రంగులు  అదనీ-  దనినా  పాపం  ఇంగ్లషుల 
అచెచుయయోకపోయరూ?  మీకూ కొంచెం అమమాకాలుండేవి గద! ఇపుపిడు పిలలలంతా ఇంగ్లషు బళ్లల చదవీ చదవీ, తెలుగుని 
పూర్తగా మరచే పోతున్నారుగా?" 

"అవున్ండ,  అందుకనే  వీటిని  తెలుగుల  మ్తరమ  అచేచుసుతన్నాం.   మీ  పిలలలకి  ఈ  కథలు  కావాలంటే  వాళ్ుళ  తెలుగు 
నేరుచుకోవాల్సింద, తపపిదు.  లేకపోతే ఇంకో మ్రగం ఉంద- మీరు వాళ్లకి చదవి పెటటచుచు-" 

"అవునేల,  అటాలగైన్  వాళ్లకి  మెలలగా  తెలుగు  చదవటం  వసుతందమో,  చూసాతన్ు.  కథలు  చదవటం  కోసమన్నా  వాళ్ుళ  తెలుగు 
నేరుచుకుంటారేమో" 

"తపపికుండా నేరుచుకుంటారు చూడండ.  అదమంత బరహ్మావిదయో? తలచుకుంటే వాళ్ుళ ఒకకరోజుల నేరుచుకోగలరు. కథలల 
మ్య మీకు తెలీనిద? మీరు చ్న్నాపుపిడు ఎనినా కథల పుసతకాలు చదవలేదు?" 

"అవున్ు న్యన్! ఇపుపిడు తెలుగు పుసతకాలే కరువైపోతున్నాయ్" 

"ఏమీ లేదండ! ఆదర్ంచేవాళ్ుల ఉంటే భాష చటుకుకన్ పుంజుకుంటుంద.  ఏం చేసిన్ తెలుగుల అరథమెైన్ంత బాగా పరాయ్ 
భాషల  ఎంతమందకి  అరథమౌతుంద,  చెపపిండ?  ఏదో  ఒక  మ్య  చెయయోల్సిందన్ండ.  మీ  పిలలలకి  'తెలుగు  రాదు'  అని 
ఊరుకోకండ.  ఏదో ఒకటి చేసి వాళ్ళ భాషని వాళ్ళకి ఇవావాల్- లేకపోతే కుదరదు." 
"అంతేన్ంటావా?" 

"అంతేన్ండ- వేరే మ్రగం లేదు. మ్తృభాష తరావాతే, వేరే ఏదైన్." 
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